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mat Islam kini berada di sebuah duniayang kebenaran telah ditumbangkary
manusia-manusia jujur tak berdaya dan para pengkhianat dipercaya. Mereka
terpuruk dalam segala aspek kehidupan: ekonomi, sosial, politik dan budaya.
MJreka tak bisa membeiontak menghadapi penyimpangan berbagai fakta
sejarah yang menunjukkan keluhuran moral dan spiritual serta kegemilangan
intelektual umat Islam di masa lampau. Kaum pengkhianat pun tak mau
seLadar rnenjadi penonton, tapi juga bernafsu ingin mempercepat proses
pembusuLan umat Islarn dari luar maupun dalam.
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Pengantar Penerbit

Sebagirirnzrna yartg dialarni irgatlnzt-agamzr Ilzrl-ri

sebelumnya, sejak semula Islarn.juga telah mcr"rghadapi

pelbagai trpayzl korupsi, intcrpolzrsi (pengalihan pola
pikir) dan bahkan adulterasi (penggagah:rn pola pikir).
Arnirtrl Mukminin Ali bin Abi Thalib as. misalnya, strdah

melihat gelagat itu lteberapa saat setelah Baginclzr

Rasulullah sarv mcninggalkan duniafanzr irri. f)zrlam

sulzth satu suraurya, beliau zr,s mcnuliskan kalimat{aiirnat
taianr berikut:

"sttngguh Allal-r tclah mctlstlttls N:rbi Muhammacl
saw sebzrgai pcmberi peritlgzrtzur bagi pcnglrtrtli atlam

semesta dau scbag:'ti pelurus serta saksi tttan)?l ill?rs

risalzrh yang telzrh disarnp:rikatr olch para Lrtusilll

Allah scbelttmny:r. Nanttrn, ketik:r beliar.r mcningeal
clutria, katttn Mtslitn segera rncnrllctctrtttkan kckr-ra-

szran yzrns- di tinugalkallllyzl . .Aku prrn berdiztm cliri,
sampai kulihat banyak orang pergi meninqsalkan
Islzrm dan menyerttkan penghanctlrarl aganta yalxl
dibawa Muhammad saw. Kctika itu aku meniacli
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cemas. -fika aku tidak ikut membcla Islam dan

pemeluknya, niscaya aku akan menyaksikannya segera

retak lalu rubuh...Aku plrn segera bangkit dan

melibatkan diriku dalam uPaya rnengatasi peristiwa-

pcristiwa itu, sehingga kebatilan tergeser dan

i.rhapur, agama kembali mantap dan tenaug".''

K<rntpsi, penggagahau clztn pengangkangan agama

sebasaimana-disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib

as di atas rLrPanya terus terjadi sepanjang sejarah lslam'

Selalu saja ada sekelompok orang yang mencoba

mengkorupsi Islam demi tujuan-tujuan duniawi'
Mereta bisa bt'r'asal dari kalangar-r mana saja, dengap

metocle yang sangat kompleks' Kalangan penguasa

mensgunakan meiode kekerasan, kalangan "pemikir"

tn.rlgg.,tukan metode "perancuan akal-sehat"' dan

kalang-an elit secara canggih menggabungkan keduanya'

KareJanya, tidak sedikit kita menyaksikan kcilaborasi

ar-rtara .riu-u be-iat dan para tiran untuk mengkorupsi

Islam demi kepentingan-kepentingan dpniawi'

Gei ala-gej ala seperti itulah' yan g m en ggerakkan para

reformis Muslim untttk senantiasa membersihkan wajah

suci Islam. Ketika Imam Husain bir"r Ali as bangkit

beserta sanak saudara dan sahabat setianya untuk
melawan tirani Yazid, beliau as berbicara tentang

ishlah, (perbaikan dalam urusan umat)' Beliau berkata:

"seandainya agama Muhammad tidak bisa diper-

baiki kecuali dengan kematianktt, hai pedaug-

pedang, ambillah nYawzrku!"

Pengorbanan demi pengorbanan terus diberikan

clerni tJrpelihara dan terbebasnva Islam sejati dari

,,puyu-rpuya eksploitatif-koruptif'-manipulatif ini' Dan

s.-.lu pengorbanan di.jalan ini telah menjadi cahaya

x - Keben,a:t"an, Ytmg Pahit



terang yang terus menyinari sejarah Islam. Sisi terang

yang ditimbulkannya jauh melampaui sisi tragisnya,
karena sesungguhnya semua itulah yang menjaga
kesucian dan kesejatiar-r wajah lslam di muka bumi.
Dengan kata lain, meskipun setiaP pengorbanan telah
melahirkan drama dan tragedi, tetapi sisi penceraharl
yang dihasilkannyajauh lebih menggema dan meuetap
abadi dalam kesadaran kolektif manusia.

Pada zaman kita sekarang, kaum Reformis dihadap;
kan pada tantangan yang tidak kzrlzrh berat. Periuangan
mereka menghadapi arus-deras materialisme yang
berkedok ilmu pengetahuan dan modernitas.telah
memunculkan beragam paradoks dan dilema. Mereka
dituntut untuk bersikap kritis terhadap modernitas
sekaligus tidak skeptis; optimis terhadap pergerakan
sejarah sekaligus tidak utopis; rasional dalam menilai
sekaligus tidak anti pada spiritualisme; inklusif-pluralis
dalam berpikir sckaligus tidak terjerat oleh .jebakan
relativisme dalam bertindak. Pejuang di jalan perbaikan
umat. sudah seharusnya memiliki kepribadian yang

tampak bertabrakan itu secara seimbang, agar merekzr

dapat tampil lebih efektif.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya,
Mtrhammad al-Ghazali, penulis bukv Kebenaran Yang

Pahit (at-Haqq al-Mu'n) ini, mempunyai kepribadian
seperti di atas sebagaimana terlihat pada pola beipikir
clan bersikapnya yang tertuang dalam buku ini' Hampir
selalu clia mcngajak umat Muslim untlrk melihat Barat

dan modernitas secarajernih dan kritis, tetapi kebesaran

dan keunggulan Barat itu tidak harus membuat kita
skeptis akan kemenangan besar yang dijanjikan Allah
bagi orang-orang yang berjuang memPerbaiki perike-

hidupan. De ngan jelas, kita juga dapat melihat

Pmganktr Pe:nerbit - xi



Muhammad al-Ghazali menyerukau kaum Muslim

untuk senantiasa optimis melihat pergerakan sejarah,

sarnbil tetap tidak Lltopis dalam mencipt.akan momen-

tum.
Pada artikel pertama yang beriudr-rl "Kcinginzrn

Kita clan Kehenclak Allah", al-Ghazali berbicara tentalls
behp:i banyak pclitiwa yang tidak kita ir-rginkan tiba-

tiba berbalik nrenjacli sangat berman{aat lltrat periLrangan

kita. Belizru mengambil beberzrpa contoh dari Al-Qur'ar-r

mengenai hal tersebut. Antara lain, saat-sztat menjelang

p"."irg Baclar, para sahabat kecewa kareua Ifufilah

Qrrraisy yang membzrwa Abu Sofyar-r dari Syiria berhasil

mcloloskzrn cliri dari scrg-apzrn Muslimin yang bertekad

ner2rmpas scltrruh har ta yane clibawanya. Akan tctapi'

tr.rtur al-Ghzrzali, Allah berkcheudzrk mcnjadikan peran g

pert?rma antara kaurn Muslim clan kaflr Qrrraisy ber'sih

cl:rri segzrla bersitau dur-riawi. Menyangkr-rt feristiwa
ini, Allal-r berfirman

...Dan Atla'tt berhertdah untuh me'ntbenarho'n' yctng benu'r

rlen gan, h alim'rt l'-lt rt'linr. a t- N1 a, d,an me m'tts n ah'hrr'n' s i's ct-

sisrt ot"crns-orrt'rtg hctfir. (QS. al-Ar-rfal: 7)

Sclanjtrtnya, pirda artikcl yatrg sama, al-Ghazali
berbiczrra tentang metode bertahap yzrng mesti dilalui
oleh seorang yang hend:rk mernperb:riki manusia

clengan mengambil coutoh Nabi Ibrahim as' Mula-

mulzr, kzrta al-Ghazali, Nabi Ibrahirn as ilrelrgg^unakan

metode rasionzrl untuk rney:rkinkan orang-orallg
sekclilingnya akan kcbatilan ttthan-ttrhan pzrlsu yang

terbilngkus dalzrm patuns-pattttlg pahzrtan manusizr'

Karena rnercka ticlak juga bisa divakinkzrn dengzrtr

bukti-bukti rasioual yang mclimpah, Ibrahim zrs

terpaksa berjalar-r se'ndiri meuempuh perjuarngannyzr'

I(onfrontasi intelekttral beliau berubah menjadi
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penyendirian dan pemutusan hubungan denqan
masyarakat yanu tidak beriman. Dalam penyendirialtnva
dengan Allah itu, terlintas keinsinan dalam hati
Ibrahim as untuk membina keluarsa Muslim sehing;ea
Allah membcrinya anak-anak yane adalah.juua nabi-
r-rabi Allah (QS. Maryam: 49-50).

Pada artikel setelahnya, Muhammzrd :rl-Ghazali
rnengeluhkan rendahnya antusiasme orang-orans di
jalan kebellaran clibandingkan clenszrn orans-oranq di
.jalan kebzrtila.n. Sesudah membeberkzrn darzr kolusi lobi-
lobi Yahucli der-rgan Konsres AS, al-Cll-razali menulis:

"Keseclihan kita tidak tertuju pzrda konrplotan pcntrh
dengki ini, karena mereka scbetuhtya berpikir louis
dalam mclihat doktrin-doktrin dan sejarah mercka...
Sementara bangsa Arab-dan disinilah lctak
kesedihan itu-perasaan keislaman dan perbuatal
mereka untuk agama sungguh rcndah. Komitmen
perjuangan rnerekzr trntuknya .juea serampansan
atau tak nyata. Bahkan, sekularisme masih nenjadi
slogan Lrtama merekal Saya ticlak bisa berbua"t apa-
apa kecuali membacakan kepada mereka firntan
Allah (QS. al-Mukirnrrun; 75-76). Basaimana biszr
mcreka berlzrku zrntrrsizls untuk kcbatilan scmentara
kita bcrleha-lehzr untuk kcbenaran?"

Begitulzrh, lcmbarzrn-lernbaran buku ini sarat dcngirn
kritik dan otokritik untuk mensstrsahkan kaum Mus-
lirn dari tidur panjansnya...bukan nntnk marah darr
mensamuk, tctapi lebih terutama untuk berbcnah diri.
Muhamnad al-Ghazali, seperti.juea para re{brmis
Muslim sebelumnya, tidak mengajarkan kita Lrnruk
melawan sektrmpulan musuh yans sangat caneqih ini
dengan tangan kosong, melainkan dengan perlcnekzrpan
yang memzrdai. Perlenskapan paling utama adalah pola
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berpikir dan kepribadian yang selaras dengan Islarn'

Berhadapan dengan rnusuh-musuh Allah jzr.ngan mem-

buat kita jlrstru terjebak pada pelanggaran ketentuan-

ketentuan Islam. Dan sebaliknya, kepicikan tlan
kelicikan musuh.jzrngan sampai memupuskan harapan

kita pacla kebenaran. Prinsip-prir-rsip yang telah
rlitetipkan oleh Allah tidak boletr kita gagahi demi

sebuah gagasall atalr wacana keilmuan. variabel-varizrbel

situasional-kondisional yang melingkari kita juga jangan

mcmbuat kita menyerah kepada kebatilan' Untuk
rneniti.ialan hrrus yang tampak kian sempit ini, kita

perlu Lcrus mercnuugi dan mendalami ajaran-ajaran

islam yang tertera dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi

Muhammad saw. Dan itulah sekilas metode perjuangzur

Muhammad al-Ghazali.

Selamat membaca'..

Musa Kazhim

Editor Ahli Penerbit Lentera
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Mukadimah

Alangkah banyaknyzr keszrlahan pada diri manusia
karena tidak ada orans yang meluruskannya densan
segera. Terkadane kesalahan itu terr-rs berturnplrk
sehingsra berubah menjadi sebuah kondisi yang berlaku.
Padahal dalam berbaeai hal semua konclisi itu sebenar-
nya berhak untuk diperhatikan.

Tetapi kenapa peneoreksian selalu terlambat? Atau
tidak menyinekap segala apa yang terscmbunyi ?

Saya merasa bahwa keticlaktahr_ran terhzrclap kebc-
narAn berperan bcsar dalam mengabaikan kesalzrhan.
Sehinega sebagian besar manusizr membiarkan kesalahan
cetap berjalan karena buta terhadap kebenaran. Sava
melihat sekelompok orang hanya mencluga-duga
kesalahan schingga mereka ticlak tahu apa yang harirs
diperbuzrt.

Terkadang kemalasan berfikir arau lemahnya moral
menjadi sebirb menyebar dan mengzrkarnya kesalahan.
Kcmalaszrn yarte hina ini mer-rclukune berkembangnya
kcsalzrhan yang kemudian menimbr_rlkan berpenearuh,
baik dalamjar-reka pendek mau pun panjang. Atau
lebih mengutamakan kedamaian densan membiarkan

Multadi.mah 
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kesalahan berjalan mendahului kekacauan yang melelah-

kan. Atau kehilangan kcberanian untuk melakukan

kebenaratl, clan kehilangan gairah untuk memperoleh

kemenztngan dan kemasYhuran'

Orang-orang yang melakukan kebatilan sangat rindu

untuk aJput meirgibarkzrn ambisi-ambisinya' sehingga

siaran inlernasional cepat-cePat merespon ambisi-

irn'rbisi itu dengan memperdensarkarl setiap aPa yang

clilontarkanr-ryu. Moku apaka}r oralls-orang yane cinta

kebenaran memPunyzri naluri dan keinginan yang

dapat membangkitkan semangat untuk menyebarkan

kcbertzrran-kebenaran vzrng ditinggalkan dan diabaikan?

Terkadang menguatnya kesalahan muncul akibat

kebengisan orang-orang yang berkhianat, pemberan gtts-

an mulut-mttlut mereka, atau semakin merryenrpitrrya

rllztns untuk berbuat kebaikzrn' Dengan perasilan sedih

saya'memberi judul tulisan ini der-rgan: "Kebenaran-

yang Pahit",yuig dimuat oleh majalah "Al-Muslimun"'
'SayI 

ticlak sempat membaca artikel saya itu karena

p...dorutlrrya tidak sampai ke wilayah tempat tinggal

saya.

Manzrkala kesalal-ran melesat bersama sebtrtir peluru

yarlg berjarak 1000 mil, maka sizr-sialah perlawanan

cl"ngan pcltrt, yang beliarak 1000 hasta' Orang yang

tulu.s akan menghadapi kesalahan dan merasakan

dnmpaknya. Terkadarlg semuzr kesalahan itu lenyap

sebeium saya menghubungkannya dengan kebenaran

yang dibutuhkan utrtuk mcresponnya'

Ada beberapa pertanyaan yang harus diajukan:

Mengapa ,ebuai kebenaran menjadi sebuah reaksi?

Vt"rt[upa sebuah tindzrkan positif tidak didahului oleh

at,t.i,t-tgatt kekuatan fisik? Apakah itu merupakatr

akibat kemalzrsan sePerti yang telah saya sampaikan?

:lrti - Kebenaran Ya''ng Pahit



Anda mengatakan: Tiada kemalasan dan tiada ruang
untuk melontarkan tuduhan! Penyakit itu datang
dengan tiba-tiba dan perlu dokter untuk mengetahui
resep obatnya. Begitu juga ketika kesalahan terjadi,
maka penasehat akan didatangkan untuk meluruskan
keadaan dan perlahan-lahan menuntunnya menuju ke
jalan yang lurus.

Saya dapat menerima interpretasi ini dengan syarat
kita meletakkan dasar-dasar kebenaran yang terbebap
dari kecacatan dan memberikan rarnbu-rambu sebagai
petunjuk sehingga te{aga dari kesesatan.

Ketika saya menjadi salah satu dari sekian banyak
da'i yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksa-
nakan kewajiban ini, maka saya mengintrospeksi diri,
kemudian saya memejamkan mata dengan rasa malu.
Mengapa? Sebab saya merasa bahwa para pencuri telah
mencapai kesuksesan dan mereka berhasil melarikan
barang-barang jarahannya karena petugas keamanan
tertidur pulas. Betapa banyaknya kebenaran yang
terkoyak karena para pengemban amanat terlelap.

Bagian kedua dari isi buku ini merupakan catz,tan
tentang kejadian yang menimpa dunia Islam. Barangkali
dunia Islam kehilangan kekuatan yang digunakan untu\
melepaskan beban yang menimpany^. Hanya s{a seruan
untuk menyusun dan memperbarui ungkapan ini
menyerupai derita dan krisis yang menimpa kaum
Muslim pada saat sekarang atau yang telah lalu.

Hal inilah yang selalu menjadikan dakwah Islam
sebagai media untuk mengawasi dan menyadarkan
manusia, menyingkapkan berbagai kesamaran, mema-
tahkan segala serangan, dan memberikanjawaban yang
cepat pada setiap pertanyaan yang penuh kebimbangan.
Sehingga tidak ada kesempatan untuk memalsukan
atau pun menipu.

Mukadimah 
- 

xvii



Dunia Islam memiliki jangkauan yang luas' Terka-

clang penuh dengan kesulitan, ancaman dan tantangan'

Serta tiaat henti-hentinya bid'ah mengalahkan sunah,

khayalan mengalahkan kebenatarr, dan gigihnya
pcnjajah kebudayaan melakukan aktivitasnya untuk
irieLenyapkan identitas Islam setelah membobol batas-

lxttas dalam temPo singkat.

Semoga buku ini di samping menjadi sebuah tulisan

vang panjang juga sebuah upaya yang dapat memberi
iutr-*utiuut dan mengingatkan orang-orang yang lalai'

Muhammad al-Ghazali
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Keinginan Kita dan Kehendak
Allah

Sesungguhnya kita semua sedang ikut dalam sebuah
perlombaan yang panjang. Yaitu sebuah'perlombaan
yang terkadang menghabiskan waktu seumur hidup.
Setelah itu, tahukah kita, siapa yang salah dan siapa
yang benar? Siapa yang pembaharu dan siapa yang
perusak? Siapa yang maju dan siapa yang mundur?
Atau menemukan rahasia yang tersimpan dalam firman
Allah SWT:

....(Allah) menjadikan mati dan hidup supaya Dia
menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik

amalnya... (Q$. al-Mulk 2)

Yang jelas, orang yang berakal akan mencurahkan
seluruh kekuatannya untuk memenangkan perlombaan
ini. Akan tetapi, ada beberapa hal yang diabaikan, atau
hal-hal tersebut tidak dalam lingkup kehendaknya.
Seandainya hal-hal tersebut diperhatikan, maka dengan
sendirinya akan masuk dalam mang dan waktu perlom-
baan serta mengetahui karakter dan jumlah pesertanya.
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Apa yang masuk dalam kehendakku maka aku akan

bersamanya dan apa yang tidak ada hubungannya
denganku, maka aku akan melewatinya.

Oleh karena itu, saya menolakjawaban atas sebuah

pertanyaan yang dilontarkan kepada saya yang ringkas-

nya: 'Jika sebelum lahir, engkau diberi kebebasan
untuk memilih zarnarr untuk kau hidup, maka zaman

yang manakah yang akan engkau pilih?"

Kemudian saya berkata kepada si penanya: "Sesung-

guhnya keimananku kepada Tuhanku' dan keperca-
yaanku atas kebaikan yang dipilihkan untukku,
menjadikan aku tidak memilih kecuali apa yang telah
dipilihkan Allah SWT untukku. Aku tidak mau
mendahulukan keingillan yang tidak sesuai untukku.
Aku rela dengan zaman ini, zaman di mana aku telah

ditakdirkan Tuhan untuk diciptakan'"

Lalu dia berkata: "Apakah kau ingin dan minta
hidup di zaman sahabat." Dan saya pun berkata:
"sesungguhnya zaman Para sahabat adalah sebaik-
baiknya zam n dan mereka adalah pendahulu kita
yang saleh. Namun, Nabi Muhammad saw senang sekali
jika melihat saudaranya, sehingga ketika sahabatnya

bertanya kcperda beliau: 'Bukankah kami saudaramu?'

Maka beliau menjawab: 'Kalian adalah sahabatku,
adapun saudat'uktt aclalah orang yang datang sesudahku,

di mana mcreka bcriman kepadaku sekali pun mereka
tidak melihakrt."'

Mereka (saudara-saudara Nabi saw-peny.) adalah

orang-orang yang meyakini Islam dan tetap dalam
kebenaran di masa yang ingkar ini, dan mereka mem-

pertahankan panji-panji agama dengan melawan
serangan manusia dan jin. Di sisi Allah mereka
mempunyai kedudukan yang mulia.
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Sebagian sahabat kadang-kadang bekerja sama
dalam kebajikan. Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya
menyukai pengasingan diri para sahabat [dari hiruk-
pikuk kehidupan duniawi-peny.l. Dan di sisi Allalr
mereka mendapatkan pahala yang besar. Di zamarr
para sahabat, cenderung kepada kehidupan duniarvi
adalah bagian dari kesia-siaan. Sebaliknya, keberanitrtt
dan keteguhan hati membuahkan hasil yang mungkirr
dicapai, yakni memperoleh kedudukan mulia di sisi Al-
lah SWT.

Sahabatku bertanya:'Jauhkah j arak antara kein gina r r

kita dengan kehendak Allah? Atau, jauhkah jarak
ar'tz;r^ kekuasaan Allah dengan keinginan manusia?'l

Lalu saya menjawab: "Aku tidak akan memberikan
jawaban yang detail. Kurasa cukup dengan contolt-
contoh yang telah diceritakan kepada kita dalam Al-

Qur'an."
Ketika membaca Al-Qur'an surah -al-Anfal, sayrr

mencermati kisah Perang Badar. Kemudian saya berkatrr
kepada orang-orang di sekitar saya: "Segala puji bagi
Allah, karena kafilah Quraisy selamat dan Abu Su$'arr
telah melarikan diri."

Kemudian si penanya tadi bertanya kepada saya:
"Mengapa demikian? Bukankah para sahabat berharalr
untuk mengalahkannya. Keadaan seperti apa yanq
lebih baik dari kaum musyrik Mekah?"

Lalu saya menjawab: 'Jika aku termasuk ke dalarn
golongan mereka dan terjun ke medan perang, ittr
dikarenakan orang-orang orientalis berkata: Jihad
adalah untuk mencari harta dan mencintai dunia!"'
Mereka keluar karena kafilahnya dan mereka mati di
jalannya. Para penyebar berita palsu dan para pem-
bohong telah melupakan perjuangan yang pahit dan
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pengorbanan yang tiada hentinya, yang menghabiskan

waklu selama 15 iahun, sebelum Perang Badar' Allah

telah menakdirkan untllk memberikan sesuatu yang

berlawanan dengan'keinginan para sahabat dan

membebaskan kafilah itu dari menyembah berhala'

Peperangan itu dilakukan semata-mata untuk mendapat-

kan kemenangan yang hak dan untuk mencari akhirat'

Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman:

Dan (ingatlah), ketika Attah menjanjikan hepad'amu

bahwa salnh satu d'ari d'ua goLongan (yangkamu hadapi)

ad,alah untukmu, sed'ang hamu menginginkan bahua

yang tidnh mnnpunyai kzkuatan smjatalnh yang untukrnu
-dai 

'q.ttan 
menghend,aki untuk mernbenarhan yang benar

d,engan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan or&ng-orang

haflr (QS. al-Anfal: 7)

Begitulah, Allah berkehendak untuk menakdirkan

peperangan yang tidak kamu campurkan dengan

p.in,rutt" dosa. Yaitu aqtara yang mengesakan Allah di

*unu mereka takut kepada Allah serta hari akhir dan

yang memuja berhala di mana mereka tidak mengharap-

iu.r- t "t.ttitgu.t 
dari Allah dan tidak pula mencari

pahala di sisi-Nya. Lantas apa yang mereka peroleh?

Melalui peperangan kaum Muslim memperoleh
kemuliaan yang tinggi serta kekuasaan dan pengaruh

yang bermunculan di wilayah Arab' Lalu bagaimana?

ba.ingkuli pemilik kafilah menjual barang-barang

berharga mereka untuk menebus tawanan-tawanan di

Madinah yang memperoleh kemenangan' Kemudian

bagaimana lagi? Abu Thmam bercerita dengan semangat

bahwa di kota Mekah, dia mendengar teriakan seorang

perempuan karena seekor unta miliknyayar.g lepas di

puaa"g pasir. Lalu salah seorang pembesar kota Mekah

terkata kepada orang-orang yang sedih:
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Apakah kamu menangisi seekor unta yang hilang milik
perempuan itu

Yang membuat dia tidak bisa tidur nyenyak?

Janganlah kamu rnenangisi anak unta

Tetapi tangisilah Badar yang menghimpit para nenek moyang

Ketahuilah bahwa manusia telah jaya setelah mereka

Danjika tidak karena hari Badar maka mereka tidak akanjaya

Ya.... sesungguhnya hari Badar adalah inti dari semua

timbangan kemusyrikan, di mana hari itu adalah hari

yang rnenghinakan para pembesar dan memuliakan

selainnya. Maka apakah dia mengetahui orang yang

tidak tahu, dan apakah pemberian kekuatan kepada

kafilah untuk melarikan diri serta tidak adanya

peneguhan tekad kaum Muslim untuk mengalahkannya

adalah kebijaksanaan Allah?

Contoh-contoh lain kami paparkan sesuai dengan

^pa 
yang kita inginkan untuk diri kita dan yang

diinginkan Allah untuk kita.

Yusuf yang jujur masuk dalam penjara' Dia adalah

sosok manusii yangjauh dari tuduhan dan lebih berhak

untuk mendapatkan penghormatan dan kemuliaan'

Dia bersabar menghadapi kesusahan untuk keluar dari

rintangan dan belenggu dunia. Kemudian dia menaf-

sirkan inimpi dua orang rekan sepenjaranya, dan dia

mengetahui bahwa mimpi salah seorang temannya

menunjukkan bahwa orang itu akan menjadi teman

raja. MLka Yusuf berkata kepadanya: "Terangkanlah

keadaanku kepada tuanmu," sebuah ungkapan yang

penuh dengan harapan akan kebebasan dan keadilan'

biu *.*ung berhak untuk diketahui hakikat dan

kebenarannya. Sang rekan menyesali kebebasannya

sendiri karena harus berpisah dengan Yusuf'
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Hanya saja rekan yang bernasib baik itu tenggelam
dalam gemerlapnya istana, sehingga dia lupa terhadap
rekan sepenjaranya. Dia telah lupa terhadap lelaki saleh
yang menyampaikan kabar gembira tentang masa
depannya. Dia hanya ingat kepada dirinya sendiri. Dia
tidak melakukan apa pun untuk membebaskan Yusuf.

Maha setan menjadihan dia lupa menerangpan (keadaan
Yusuf) hepada tuannya harena itu tetaplah dia (Yusuf)

dalam penjara beberapa tahun lamanya. (Qp.Yusuf: 42)

Kini dia di penjara cukup lama dan menjenuhkan.
Mengapa sampai bertahun-tahun?

Namun, ternyata hal itu bermakna lain bagi Yusui.
Tidak terlintas dalam hatinya bahwa masa pemenjaraan
itu adalah untuk mematangkan dan mempersiapkan
dirinya dalam menghadapi masa-masa yang akan datang,
yaitu pengangkatan derajatnya di sisi agama Allah dan
dunia sebagai pemilik kenabian dan kekuasaan.

Satu ketika r4ja dan pelayannya membutuhkan Yusuf
un tuk menafsirkan mimpinya yang membin gungkan.
Namun rekan yang dulu menyesali kebebasannya
sendiri itu, kali ini malah mencari-cari jalan untuk
memperlambat kebebasan Yusuf, serta mengajukan
persyaratan sebelum membebaskannya.

Raja berhata: "Bawalah dia kepadaku." Ma,ha tatkala
utusan itu datang hepada Yusuf, berkatalah Yusuf:
"Kembalilah hepada tuanmu dan tanyahanlah hepadanya

bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai
tanga.nnya. Sesungguhny a Tuhanku, Maha Mengetahui
tipu daya mereha. " (Q,S.Yusufi 50)

Setelah beberapa tahun lamanya kemudian Yusuf
dipanggil oleh raja, dan dia sudah dalam keadaan
yang berbeda. Sungguh sia-sialah segala perbuatan
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yang berbeda. Sungguh sia-sialah segala perbuatan
yang ditimpakan kepada dirinya, karena ternyata dia
merasa tenang dengan Tuhannya. Dia pasrah kepada
kehendak Tuhannya dan merasa lega dengan apa yang
ditetapkan untuknya di hari esok, baik yang dekat atau
pun yangjauh. Allah telah memberi ilham kepada raja
melalui mimpi yang mengherankan. Bukankah Allah
SWT yang memegang jiwa [manusia] ketika matinya
dan [memegang] jiwa fmanusia] yang belum'mati di
waktu tidurnya? Maka Yusuf tidak keluar dari penjara
ketika diberi amnesti. Semua orang tahu kebenaran,
ketakwaan, kesetiaan dan kemuliaannya.

Ketika keluar dari himpitan penjara, maka jalan
pun terbentang di hadapannya untuk melangkahkan
kaki ke mana pun di bumi Allah yang luas.

Dan demikianlah Kami membsrihan hedudukait hepada
Yusuf di negeri Mesir, (dia berkuasa penuh) pergz

menuju kemann, saja, ia hehenda,hi di bumi Me.sir itu.
(QS. Yusuf: 36)

Sesungguhnya apa yang telah diperbuat oleh Allah
kepada Yusuf'adalah jauh lebih baik dari apa yang telah
dilakukan Yusuf kepada dirinya, ketika dia berkata
kepada teman sepenjaranya: terangkanlah keadaanku
kepada tuanmu! Yang penting adalah menyembah
Allah serta rela dengan keputusan-Nya, agar seseorang
tidak berkhianat pada saat-saat yang kritis.

Apa yang baru saja kami ceritakan adalah untuk
meneguhkan hakikat iman yang serins terlepas dari
jiwa kita. Kita yakin dengan keputusan dan perasaan
kita dengan keyakinan yang sebenar-benarnya. Dan
terkadang itu semua terjadi ketika mencari inti dari
sebuah kesalahan. Dari sana kita dapat memahami
firman Allah SWT yang ditujukan kepada orang-orang
yang kadang suka membenci istri-istrinya, kadang
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mereka lembut manakala menggauli istrinya, dan
kadang mereka berpikir untuk mencerai istri-istri
mereka. Kemudian Dia berkata kepada mereka: 'Jangan

kalian lakukan dan hapuslah perasaan-perasaan yang

sudah mendarah daging seperti itu."

Dan bngaullah dengan msreka secara patut, kemudian

bila kamu tidak nznyukai mzreka, (maka bersabarlah)
harma munghin karnu tidah mnyukai sesuatu' pad'ahal

Allah rnenjadi'han padanya kebaikan yang banyah.

(QS. an-Nisa': 19)

Siapa tahu dari istri-istri itu. dikaruniai anak-anak

yang teUift cerdas, lebih mulia dan lebih baik masa

depannya.

Kebijakan ini menyebar mulai dari lingkungan
keluarga sampai ke seluruh lapisan masyarakat.
Keharmonisan biasanya mewujudkan kehidupan yang

damai, mempengaruhi kemakmuran hidup -dan mem-

benci pertumpahan darah serta kepergian dari rumah-
rumah dan keluarga menuju medan Perang. Akan
tetapi apa yang dilakukan jika akidah dilecehkan,
tanah. suci dihinakan dan kehormatan terkoyak?

Pada saat seperti itu dia tidak mampu mengelak dari

peperangan dan pertikaian, sekali pun keduanya
dibenci, karena bagaimanapun juga menanggung
kerugian yang besar dan akibat yang mengerikan, itu
lebih baik dari pada mundur. Inilah arti firman
Allah SWT:

Di,wajibkan atas kamu berperang, padahal berperang

itu adalah sesuatu yang hamu benci' Bol.eh jadi kamu

membenci seruatu, padahal ia amat baik bagimu, dan

boleh jadi (pula) hamu menyukai sesuatu' padahal

ia amat buruk bagimu. Allah mengetahu| sedang

hamu tidak mengetahui. (Qp' al-Baqarah: 216)
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Manusia telah meninggalkan kampung halamannya
karena takut menghadapi mati. Apakah mereka selamat
dari kejaran mati? Sesungguhnya melarikan diri dari
kejaran mati di sebuah medan, akan menemukan
medan kematian lain yang menanti mereka. Jika di
medan pertama dia teguh, maka di medan lain dia
akan sedikit sekali mendapat kesusahan dan kepayahan.
Dan hal ini diisyaratkan oleh Allah SWT dalam firman-
Nya:

Apahah kamu ti.d,ah memperhatihan orang-orang jang
keluar dari hampung hal,aman mareka, sedangkan mneha

beri,bu-ribu fumlahnya) karena takut mati. (Q,S. ul-
Baqarah:243)

Apakah dengan perbuatan hina lari dari medan
perang itu membuat mereka selamat dari kejaran
maut? Tentu tidak. Maka Allah SWT berfir-man kepada
mereka: "Matilah kamu," kemudian Allah rnenghidup-
kan sisa-sisa dari mereka setelah mereka bertaubat,
beriman, bersemangat, be{uang serta berkorban, seperti
diceritakan dalam Al-Qur'an.

Sesungguhnya Allah memberikan apa yang terbaik
dan yang bermanfaat bagi mereka. Karena sesungguh-
nya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah dan Dia
telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang.

Keyakinanku akan anugerah dari DiaYang Mahasuci
asma-asma-Nya, membuatku tunduk kepada kekuasaan-
Nya. Sekali pun kebijaksanaanya jauh dariku.

Namun ada hal lain yang harus diketahui yaitu
adanyaperbedaan di antara makhluk, danjuga nasibnya,
yang merupakan bagian dari hukum alam yang berlaku.
Manusia tidaklah sama dalam memperoleh pemberian
Allah, sesuai dengan kadar material dan non-material
yang mereka miliki. Ada orang yang mampu memikul
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beban berat di pundaknya, ada yang mampu menarik
gerobak di belakangnya, ada juga yang mampu
meluncurkan rudal dan melakukan perang antariksa'

Al-Qur'an telah menjelaskan adanya perbedaan ini
dan ketundukannya hanya kepada kehendak Allah
saja.

Sesungguhnya haruni(t itu di ta,ngan Alkt'h, Allah
memberihan harunia-Nya hepada siapa yang dihehendaki-

Nya. Dctn Atlah Maha Lu"as (karunia-Nya) kt'gi Maha

Mmgetahui. Attah msnmtuhan rahmat-Nya ( kenabian )

knpodo sinpa yang dikehmd"aki-Nya dttn Alkth mempunyai

harunia yang besar. (Q,S. Ali 'Imran: 73-74)

Tata surya langit itu berbeda-beda. Para astronom

mengatakan: "Matahari ribuan kali lebih besar dari
bulan." Para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang

dimuliakan dan mereka Pun berbeda-beda..

Segala puji bagt Allah pencipta langit dan bumi yang
menj adihan malaikat sebagai utusan-utusarz (untuk
mengunrs berbagai macam urusan) yang mempunyai

sayap, masing-ntasing (ada yang) dua, tiga dan empat'

Allah menambahhan pada ciptaa'n-Nya apa yang yang

dihehendahi-Ny". (Q,S. Fathir: 1)

' Adapun para nabi, mereka adalah manusia yang

paling mulia dan asalnya juga berbecla-beda.

Rasul itu Kami hbihhan sebagiai mereka atas sebagian

yng loin. Di antara m'ereha ada yng Allrth bsrhata-hata

(langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah
m.eninggihannyn, beberapa dnajat. (QS. al-Baqarah: 253)

Di antara mereka yang dinaikkan derajatnya adalah

Muhammad bin Abdullah saw. Beliau adalah makhluk
tertinggi dan satu-satunya pemimpin serta manusia
termulia yang membawa fungsi kehambaannya kepada
Allah.
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Ada perbedaan di antara para penghuni alam
semesta ini dalam konsep ketuhanan. Untuk lebih
jelasnya akan kami paparkan contoh yang gamblang
sebagai berikut:

Nabi Ibrahim as berselisih dengan ayah dan kaumnya
yang menyembah berhala dan bukan menyembah
Allah. Perselisihan itu dimulai dari perbedaan persepsi
tentang nilai tuhan-tuhan yang mereka sangka. .Ibrahim
berupaya mengemukakan pendapat yang logis melalui
dialog yang lemah lembut, supaya mereka ridha untuk
hanya menyembah Allah. Namun mereka tetap pada
pendiriannya. Maka Ibrahim as memutuskan untuk
menempuh jalannya sendiri, dan berpaling daii
perdebatan dengan mereka menuju penyendirian dan
pengisolasian. Dia merasa enggan berurusan dengan
kaum kerabat dan sahabat-sahabatnya karena lebih
berkonsentrasi pada pendekatan diri kepada Allah
saja. Kemudian setelah itu dia mulai membangun
masyarakat Muslim yang bangga dengan alaran tauhid,
dan ditakdirkan baginya jabatan sebagai pemimpin
bumi. Lalu dia berdebat, baik dengan raja maupun
bukan r4ja. Lantas apa yang Allah anugerahkan baginya?
Allah SWT berfirman:

Maha kptiha lhrahim sudah mrnjauhkan diri dari msreha

dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, Kami
anugnahhan kepadanya Ishah dan Ya'qub. Dan masing-
masingnya Ka:rni angrtat mznjani nabi. (QS. Maryam: 49)

Sesungguhnya inilah ganjaran bagi seorang imam,
yang selalu mencari perlindungan Allah dan yang
jiwanya sangat sabar. Maka Allah menjadikan anaknya
yang kedua sebagai nabi setelah anaknya yang pertama
Ismail. Setelah itu Allah menambahkan kebahagiaannya
dengan menjadikan cucu laki-lakinya Ishaq sebagai
nabi pula. Dan seorang dari keturunan Ismail kemudian
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menjadi penutup para nabi dan rasul seluruhnya'
Sesungguhnya manakala berkah Allah mengalir maka

tidak ada sesuatu pun yang dapat menghentikannya'
Pasti kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan

akhirat dari berkah-berkah itu. Dan kita hanya butuh
kepada berkah Allah saja.

Dalam kisah Ashabulkahfi dicontohkan tentang
hdmba yang mendapatkan anugerah Allah yang luar
biasa.

Mereka adalah pemuda-pemuda yang menyerupal

Ibrahim dalam perdebatan dengan kaumnya tentang

.penyembahan berhala. Sungguh engkau akan melihat

b.tupu indahnya pendapat orang mukmin dengan
cara berfikir mereka yang rasional. Bagi mereka iman

adalah kecenderungan yang maju, yang menghormati
kebenaran, memandang rendah cerita-cerita' tahayul,

berjalan di belakang petunjuk, serta menolak taqli'd

buta:

Kaum hami ini telnh msniadikan seln'in Dia sebagai tuhan-

tuhan (untuk disembah) ' Mengapa mereka tidak
mengemuhakan alasan yang terang (tentang keper-

cayaan mereka)? (QS. al-I{ahfi: 15)

Maksudnya, apakah mereka tidak mengemukakan

dengan dalil yangjelas tentang apayar.g mereka sangka?

Si.apahah yang lebih zalim dari pada orang-orang )ang
mingad,a-ad,akan kebohongan terhadap Allah? (Qp' al-

Prahfi: 15)

Iman tetap tertanam dalam diri mereka, sehingga

para pemuda mukmin itu tidak menyukai upacara

pemujaan berhala dari segolongan kaumnya, dan

menetapkan untuk menyendiri serta memutuskan
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hubungan dengan mereka. Sebagai balasannya, Allah
mengabadikan nama baik mereka di antara kisah-kisah
kemukjizatan dan wahyu yang dibaca sepanjang masa.

Dan apabila hamu meninggalhan mneka d,an apa yang
mereka sembah selnin Allnh, mnkn. carih,h tempat berlindung
he dalatn gua itu niscaya Tuhanmu ahan melimpahhan
sebagian rahmat-Nya hepadan-ru dan menyedi,ahan sesuatu

yang berguna bagimu dalam urltsan hamu. (QS. al-
lkhfi: t6)

Setelah tidur dalam waktu lama, mereka bangun
dengan memikul beban perasaan yang menyiksa farena
menghadapi kaum musyrik dan kemusyrikan mereka,
serta yakin dengan nasibnya yang muram. Kita
memahami hal itu dari pesan-pesan mereka kepada
temannya yang pergi untuk membeli makanan bagi
mereka, di mana salah seorang dari mereka berpesan:

"Berlaku lemah lembutlah, dan janganlah sekali-kali
menceritakan halmu kepada seorang pun". Karena, di
sinilah bencana besarnya,

Sesungguhnya jiha mereka dapat mengetahui tempatmu,

niscaya mereha ahan melempar hamu dengan batu, atau
memahsamu kembali hepada aganxa, mereka, dan jika
demihi,an niscaya kamu tidah akan beruntung selama-

lamanya. (Qp. al-I{ahfi: 20)

Jiwa manusia membeku akibat kematian yang
menimpanya, untuk kemudian dibangkitkan di hari
kiamat tanpa bertambah dan berkurang, sekali pun
telah tertidur selama tiga setengah abad. Itulah ujung
perjalanan kehidupan yang tahapan dan tingkatannya
dibatasi jarak lintasan perlombaan kehidupan yang
besar ini.
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Berapa jarak perjalanan yang telah kamu tempuh?
Dan berapa jarak perjalanan yang harus kamu

tempuh?
Dari perbedaan antara dua hal tersebut, kita dapat

mengetahui yang rajin dan yang malas, siapa yang
mendahului dan yang didahului.

Rumah dan Rasio Kita dalam BahaYa

Hubungan antar anggota keluarga yar.g terjadi di
Eropa dan Amerika, hampir menyatu seperti halnya
tinta di atas kertas. Keinginan untuk selalu dekat
dengan keluarga dan mencintainya, serta saling kasih

mengasihi dan tolong menolong antar anggota keluarga
adalah sisa-sisa masa lalu yang hampir di ambang
kemusnahan. Atau malah telah lenyap seiring dinamika
kehidupan yang serba materialistis dan ditumpangi
dengan egoisme yang tinggi serta ambisi-ambisi tertentu.

Kebanyakan orang tua (ayah dan ibu) pergi ke

tempat-tempat rekreasi untuk menghabiskan waktu
akhir pekan dan akhir tahun, sementara anak-anak
bermain dalam dunianya. Para pemuda dan pemudi
menghabiskan waktu malamnya bersama orang-orang
yang mereka cintai.

Kadang-kadang keluarga berkumpul di hari ulang
tahun untuk beberapa saat, lalu bubar dan pergi ke

tujuannya masing-masing tanpa berpaling sedikit pun.
Ternyata peradaban modern telah membuat perasaan

yang luhur menjadi gersang melalui kekuatan yang
membakar akal dan perasaan.

Kita tahu bahwa semua agama memerintahkan
untuk menghormati kedua orang tua, memPererat
hubungan ar'tar suami-istri dan mendekatkan jarak
antar karib-kerabat utama sekali pun jauh perjalanan
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yang harus ditempuh. Al-Qur'an telah memberitakan
tentang hal itu yhng terdapat dalam perjanjian lama'
dari kaum bani Israil.

Bencana renggangnya hubungan keluarga, sebagai-

mana menimpa masyarakat Eropa, yang sangat
merisaukan itu kini melanda kita dengan cepat.
Kemuliaan para bapak sebagai penghubung kekerabatan,
kini nyaris hanya tinggal kenangan. Ustadz Musthofa
Amin menggambarkan bencana ini sebagai berikut:

"Bulu romaku berdiri ketika aku membaca berbagai
kejadian zaman sekarang! Ada seorang pelajar yang
memukul ayahnya karena tidak memberinya dang.
untuk membeli heroin; ada seorang anak yang
mengusir ibunya dari rumah demi menyenangkan
sang istri; ada seorang ayah yang membunuh anak
satu-satunya karena melawan; adajuga seorang ayah

yang mendorong anaknya untuk mencemarkan
kehormatan ibunya setelah perkawininnya selama
23 tahun. Ada lagi seorang ibu yang bunuh diri di
depan ketiga anaknya hanya karena perkara yang
sepele, yaitu suaminya tidak mau membelikan
sebuah televisi."

Ulasan ini telah lama berlalu dan saya membaca
surat kabar untuk mengetahui kondisi masyarakat. Saya

merasa bahwa bangsa kita berubah dari kondisi yang
buruk ke yang lebih buruk. Pendidikan agama dari
madrasah dan masjid sudah tidak ada bekasnya lagi.
Kekosongan hati dari akidah dan lepasnya ikatan
akhlak, telah sampai kepada kita dengan kadar yang
mengkhawatirkan.

Tidak seorang pun memprotes tayangan pertan-
dingan olahraga di televisi selama satu setengah jam,
di mana anak-anak kecil dan orang-orang dewasa
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berkumpul mengitari televisi sambil berteriak-teriak
dan tertawa gelak disertai perasaan tegang saat
menunggu detik-detik terakhir hasil pertandingan.
Namun jika sebagian wakttt itu diisi dengan ceramah-
ceramah yang bermanfaat maka tidak ada seorang pun
yang mau memperhatikannya.

Seandainya terjadi kondisi semacam ini, maka orang
yang berbicara atas nama ag^ma tidak akan didengar.
Telinga mereka justru lebih suka dijejali dengan
persoalan-persoalan yang tidak penting daripada dij ej ali
dengan perkataan-perkataan yang benar dan arif
bijaksana.

Mereka Bersemangat Dalam Kebatilan Sedangkan
Kita Bermalas-malasan Dalam Kebenaran

Saya pernah berdialog dengan seorairg warga
Amerika yang masuk Islam tentang sikap negaranya.
terhadap persengketaan yang terjadi antara bangsa
Arab dan bangsa Yahudi. Saya memaparkan bahwa di
sana para pembayar pajak menyumbang 3 milyar dolar
sebagai arrral jariyah tahunan untuk diberikan kepada
setiap imigran ke Palestina, baik itu laki-laki, perempuan,
maupun anak-anak yang turut andil dalam pem-
bansunan Israel. Artinya untuk setiap individu
mendapatkan seribu dolar Amerika per tahun.

Kemudian dia berkata kepadaku dengan membenar-
kan: Ya..., ini adalah bantuan yang masuk dalam
anggaran pemerintah. Itu tidak termasuk bantuan
yang sampai ke Israel secara rahasia, dengan berbagai
macam label yang jumlahnya mencapai satu setengah
milyar dolar.

Lalu dia menambahkan:Jumlah orang Yahudi di
negara kami tidak lebih dari lima juia. Tetapi mereka
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memiliki kekuatan yang luar biasa, baik itu di sektor
penerangan, pendidikan, maupun ekonomi, serta posisi-

posisi penting lainnya dalam kehidupan masyarakat.

Boleh jadi, kongres mengeluarkan berbagai kete-

tapan hanya untuk kepentingan Israel saja, sekali pun
ketetapan-ketetapan ini merugikan kepentingan
Amerika. Hal tersebut nampak seperti apa tersiar dalam

surat-surat kabar kaiian tentang pencabutan semua

ikatan perdagangan arrtara Amerika dan Israel.

Ketetapan ini telah diambil oleh parlemen dengan
dukungan mayoritas yang luar biasa yaitu 98,5 Vo,

maksudnya dari 416 anggota parlemen yang membe-.
rikan suaranya, hanya 6 anggota parlemen yang
menyatakan menolak. Dan hal itu terjadi pada saat

semua instansi yang bertanggung jawab di kantor
federal menyatakan bahwa ketetapan itu rnerugikan
produsen Amerika.

Israel adalah anak tiri manja yang membuat kami
capek dan hancur, namun kami rela.

Kemudian saya berkata: Apakah dia terang-terangan
mendukung arogansi yang tidak pada tempatnya ini?
Sesungguhnya ini merupakan hasil oplosar^ 

^ntara
pemikiran Yahudi yang benci terhadap orang Arab
dan Islam, dan jiwa salibisme yang tertanam dalam
dirinya. Karena itu, dengan bingung saya bertanya-
tanyai Apakah sesungguhnya kaum Yahudi yang
membebani kaum Nasrani untuk menghantam kita,
ataukah kaum Nasrani yang membebani kaum Yahudi
untuk menindas dan merampas hak-hak kita?

Keduanya sama saja, karena hasilnya itu-itu juga'
yakni rantai derita dan kekalahan yang berturut-turut,
baik sipil maupun militer, untuk kemudian melenyap-
kan Islam dan pemeluknya di masa yang akan datang!
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Peristiwa tragis itu tidak terlepas dari persekongkolan
kaum pendendam ini. Mereka ahli dalam ilmu logika
dan teguh memegang prinsip serta sejarah mereka.
Saya membaca berita tentang demonstrasi orang-orang
Yahudi yang taat beragama yang berteriak lantang
menolak penayangan teater pada hari sabtu. Saya
melihat bahwa kelompok itu berpegang teguh pada
slogan-slogannya. Dan mereka menolak penyimpangan
sekecil apa pun.

Adapun orang-orang Arab, peristiwa tragis melanda
mereka pula. Perasaan keislaman dan praktik keaga-
maan mereka lemah, mereka merasa gentar dan tidak
suka untuk turut berjihad. Slogan yang menguasai
mereka justru adalah "sekulerisme".

Lalu saya berkata lagi: Aku tidak mempunyai apa-
apa selain firman Allah SWT

Andaikata merehct, Kami belas hasihani, dan Kami
lenyapkan hemudharatan )ang mereka alami, benar-

benar mereha ahan terus menerus terontbang-ambing
dalam heterlaluan mereka. Dan sesungguhnya Kami
telah pernah rnenimpakan azab hepada mereka, maka
mereka tidah tunduk kepada Tuhan mneha dan (1uga)
tidak memohon (kepada-Nya) dengan merendahkan
diri. (qS. Al-Mukminun: 75-76)

Apakah mereka bersemangat dalam kebatilan dan
kita bermalas malasan dalam kebenaran? Sadarkah kita?

Gurauan yang Berlebihan

Agama bukanlah cat y^ng menutupi sesuatu yang
buruk. Agama adalah sarana penghubung antara
manusia dengan Allah yang didasari oleh taqwa. Dan
takwa bersemayam dalam hati, yang sensitif, yang
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membisikkan dan kemudian menggerakkan dengan

perasaan takut dan harap, serta mencari keridhaan
Atlah dan apa yang ada di sisi-NYa.

Sejak Allah mengutus nabi-nabi-Nya, dan membebani

-"r"ku dengan membawa petunjuk dari penciptanya.

maka kebenaran pun menjadi tetap. Maka manusia

mengetahui bahwa agama adalah perjuangan menuju
kesempurnaan dan Pertempuran melawan bisikan-
bisikan jahat. Allah SWT berfirman:

Dan sungguh Kami telah memerintahhan hepada orang-

orang yang d'iberi hitab sebelum hamu dan Qwga)
heparta hamu; bertrt'qwalah hepada Allah. Tetapi jika
kamu haftr maha (ketahuilah) sesungguhrrya apa yang

rti langtt dan apa yng di' bumi hanyalah hepunyaaan

Allah d.an Allah Mahakaya lagi Maha Tbrpuji'" (QS'

an-Nisa': l3l )

Makna ayat ini merasuk dalam jiwa saya ketika ada

seorang pemuda mendatangi saya kemudian dia
bertanya dengan Perasaan malu dan gelisah: Apakah

benar bahwa And'a mengingkari sunah? Saya terkejut

dengan pertanyaan itu, yang langsung saya njawab:

Kenapa aku ingkar sunah, sementara satu judul buku

di antara karangan-karanganku saja memuat lebih dari

seribu hadis. Apakah kamu bermaksud menyrdutkan
aku dengan tuduhan seperti itu? Lalu dia berkata:

Kami mendengar dari salah seorang ulama, bahwa

Anda termasuk orang yang mengingkari sunah siwak!'

Kemudian saya menjawab: Benar-benar aneh!

Sungguh aku telah menjelaskan tentang kebersihan

mulut dan akujuga berbicara tentang orang Islam yang

memanfaatkan siwak untuk menghilangkan flak serta

menguatkan gigi dan gusi' Wahai putraku, orang yang

menuduhku seperti itu adalah pebohong, sekali pun
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kamu memperoleh informasi darinya dan dia menegas-
kan kepadaku bahwa dia sadar dengan apa yang dia
katakan.

Lalu, tiba-tiba saya teringat pernah mengkritik
seorang pemuda yang masuk ke perpustakaan umum
di sebuah kota besar di Amerika dan dia berada dalam
kerumunan orang-orang yang masuk ke perpustakaan
untuk belajar. Dia memasukkan sebatang siwak ke

dalam mulutnya, kemudian memutar dan menggerak-
gerakkan ke kanan dan ke kiri, lalu menggosok pada
sisi-sisi giginya dengan keras. Orang-orang yang melihat
menatap dengan perasaan tidak suka, atau bisa juga
menatap agama yang dipeluknya serta negeri asalnya

dengan perasaan jijik.
Sungguh pemandangan itu telah membuat saya

marah. Mengapa pemuda itu tidak bersikat.gigi di
rumahnya, dan membersihkan dulu mulutnya sebelum
keluar dari rumah? Sesungguhnya Nabi Muhammad
saw pernah bersabda:

"seandainya tidak akan memberatkan umatku,
maka aku akan memerintahkan kepada mereka
untuk menggunakan siwak setiap kali salat"

Sunah siwak tidak dilakukan dengarl cara seram-
pangan yang tidak beraturan seperti itu, dan pernyataan
ini tidak berarti kami melecehkan lembagalembaga
dan majelis-majelis.

Begitulah pendapat saya. Tetapi pemuda yang
berperilaku buruk itu lebih memilih menuduh saya

sebagai orang yang membenci sunah Nabi dan dia
menyebarkan tuduhannya itu sehingga menjadi
perbincangan umum.
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Sesunseuhnya sunah Nabi Muhammad saw adalalr
pusaka yang berisikan hikmah, cahaya, serta kemuliaan.'
Dan tidak mengetahuinya kecuali orans yang ahli
dalam hal itu dengan dibimbing etika, rasa takut dan
kesadaran. Serta

Srfut-sifut ya.ng haih itu tidah dianugerahhan melainhart
hepada orang-orang yang sabar dan tidah dianugerahk.a n

melainhan. hepadn orang orang-orang )a-rlg menr,punyui

heberuntungan yang besar. (QS. Fushiirilat: 35)

Tuduhan itu sungguh merupakan bagian dari
gurauan yang berlebihan, yang kelihatannya membagus-
kan sunah, seperti baju yang putih membungkus hati'
yang kotor, atau parfum mewangikan jiwa yang suranr
dan penuh kebimbangan. Agama adalah sebuah
tempat sebelum menjadi sebuah bentuk. permatir
sebelum menjadi perhiasan, dan sebuah kebijakan
dalam kepala sebelum menjadi rambut yang panjang
atau pendek.

Bagi Mereka yang Menuduh Kita Sebagai Kaum
Reaksioner

Dalam sebuah dialoe dengan seorang penulis
sekuler, saya mendukung pendapat yang membenarkan
bahwa gerakan reforrnasi agama di Eropa telah meman-
dulkan pendidikan Islam dan penyebaran pengamhnya.
Kemudian saya berkata: Pelarangan menyerupai pendcta
dan memperbolehkan perkawinan dengan orang yang
ahli ibadah, merupakan ajaran Islam. Dan melawan
kelaliman Baba dalam menafsirkan injiljuga merupakan
ajaran Islam.
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Bahkan menganggap korban (sahramen) sebagai

simbol yang abstrak ppt merupakan pengaruh murni
ajaran Islam. Begitu juga Islam menolak faham yang
menganggap bahwaTuhan menitis ke dalam makhluknya.

Lalu penulis itu bertanya kepada saya: Bagaimana
cerita tentang sakramen itu? Dan kemudian saya

menjawab: Injil telah menceritakan bahwa sebelum
naik ke langit, Nabi Isa menyiapkan jamuan malam
bersama sahabat-sahabat karibnya sebagai ucapan
selamat tinggal kepada mereka. Dan pada saat ma\an,
d.ia mengambil sepotong roti sembari berkata: makanlah
jasadku inil Dan kemudian dia minum seteguk angg\rr,

lalu berkata: minumlah darahku ini!.

Dari kata-kata inilah muncul akidah nasrani yang
mengatakan bahwa: roti dan anggur berubah menjadi
jasad Tirhan secara hakiki bukan kiasan. Sehingga di
berbagai macam upacara keagamaan, para pendeta
sebagai pengganti al-Masih menyiapkan roti dan anggur,
di mana pada saat berlangsungnya jamuan malam
ketuhanan, roti dan anggur itu dibacakan kata-kata
yang diucapkan al-Masih, dan kemudian berubahlah
keduanya menj adi jasad al-Masih. Eksistensi ketuhanan
mengalir ke dalam jiwa manusia bersama makanan dan
minuman. Sehingga tuhanYesus bersemzyam ke dalam
jiwa orang-orang yang memakannya.

Beberapa gereja meletakkan roti dan anggur ini
pada bejana kecil yang mewah, lalu diangkat ke atas

altar, kemudian mereka sujud di tempat itu karena
dianggapnya sebagai Tuhan.

Itulah akidah orang-orang kristen. Beberapa gereja
yang kontra kemudian membuat kesepakatan bersama

sehingga tibalah masa reformasi agama. Luther dan
beberapa tokoh lainnya terpengaruh dengan beberapa

24 - Kebenaran yang Pahit



artikel Islam, sehingga Kristen Protestan menyatakan
bahwa sahramen itu adalah kiasan bukan hakikat dan
sekedar simbol saja. Dan Baba bukanlah titisan Tuhan.

Paham yang dipengaruhi oleh penyebaran Islam ini
hanya dianut oleh Kristen Prorestan saja. Sedangkarr
Katolik Ortodox tetap pada akidah lama.

Kaum Muslim dengan keras mengingkar- *rahwu
Nabi Isa as meminum anggur, baik itu sedikit utu., i.,,l
banyak. Kita tahu bahwa roti itu diambil dari pabrik
roti, sedangkan anggur itu dibeli dari bar. Sehingga
berubahnya roti dan anggur menjadi jasad Tuhan
adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan mustahil.

Dan yang aneh lagi, perselisihan paham yang
meruncing itu muncul pada abad yang lalu antarir
Majelis Lourdes dan Majelis Rendah di Inggris. yaitu,
apakah sahramen tersebut tadi termasuk,hakikat atau
kiasan semata? Akhirnya, perselisihan itu berakhir
dengan kemenangan penafsiran pihak Kristen Pr-otestan.

Kami menlampaikan kisah-kisah ini kepada beberapa
wartawan Arab yang tidak suka memuat berita-berit:r
semacam itu, dan yang justru mendiskreditkan orang
Islam sebagai kaum reaksioner. Kelemahan mereka
adalah mereka hanya tahu analisis ilmiah saja, tetapi
bodoh dalam pengetahuan agama dan juga sejarah.

Kaum Muslim wajib menyelamatkan generasi-
generasi baru dari cengkeraman yang berbahaya itu.

Kaum Sekulerdan Islam

DR. Louis Oweth menjelaskan bahwa sekulerismt'
adalah kebebasan berfikir, kemerdekaan individu,
penghargaan terhadap hak asasi manusia dan bangsa,
perjalanan yang searah dengan logika peradaban, dan
seterusnya.
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Dengan sPontan saya berkata:Jika ini yang dimaksud

dengan sekulerisme, maka kami adalah orang-orang

sekuler. Dan saya pun teringat sebuah perkataan yang

membalikkan pernyataan orang yang mengatakan:

Jika cinta terhadap keluarga Nabi dianggap
sebagai orang Rafidhi

Maka saksikanlah.iin dan manusia, bahwa aku

adalah orang Rafidhi

DR. Louis termasuk salah seorang pemikir barat

yang menyerang umat Islam dengan keras, yang

pemikirannya rnenyimpang dari pola pikir warisan

pendahulu kita, dengan menaburkan serta menggan-

tinya dengan pemikiran yang lain, yang menyerang

akidah, syariat, tradisi dan semua tujuan kita, khususnya

segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Islam'

Doktor itu telah mengeluarkan pernyataan-pernya-

taan yang aneh dan sulit dimengerti, yang berbaur

dengan pemikiran-pemikiran yang destruktif dan

mer-rgandung unsur dendam. Pemimpin nasional Ya' qub

Hani adalah seorang pejabat yang mengkhianati Mcsir

dan menggabungkan diri dengan Prancis dalam
ekspedisinya yang terkenal. Seribu orang pengikutnya
membantu orang-orang Prancis mendobrak al-Lzhar

dan mengikat kuda mereka dengan tongkat besi'

Pengkhianat recehan ini adalah seorang pemimpin

besar. Sungguh, revolusioner yang rasionalis dan yang

ticlak henti-hentinya berteriak sepanjang hidupnya
untuk memecah belah kaum Muslim melalui penjajahan

itu, adalah mata-mata yang patut disingkirkan dan

dibuang.
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Seperti yang Anda saksikan, sekulerisme itu tidak
mampu menyesatkan Islam dan para pemeluknya, tetapi
mampu menyesatkan mereka yang berkhianat dan
membantu musuh-musuhnya.

Taufiq Hakim adalah orang yang sangat sekuler.
Kenapa? karena pada zaman Gamal Abdul Naser, saya

mendapatkan dia dalam keadaan tidak sadar.'Dia tidak
pernah mengatakan sepatah kata pun di tempat-tempat
penguburan kebebasan dan kehormatan, serta di
tempat-tempat pembantaian iman, dan semua reputasi
yang menggetarkan perasaan orang-orang Mesir dan
mengombang-ambingkan jalan orang-orang bodoh ke
dalam siksaan yang hina. Ketika dia sadar, dia menulis
ihwal kembalinya kesadaran dalam buku-bukunya
setelah dia menjalin hubungan dengan Tel Aviv dan
semua wilayahnya, yang mengatakan bahwa: "Israel
diciptakan untuk selamanya".

Adapun Masjidil Aqsha yang ditawan, di masa yang
akan datang melahirkan sekulerisme dalam jr-rmlah yang
tidak sedikit.Memang orang-orang sekuler itu spesialis
untuk menghantam Islam dan juga kehidupan
pemeluknya yang mematahkan sayap-sayapnya.

Yang lebih aneh, saya membaca ada seseorang yang
berrrsaha menghubungkan DR. Muhammad Abas Aqad
dengan sekulerisme. DR. Muhammad Abas Aqad adalah
seorang penulis jenius, yang menerangi Islam dan
menjadi kaki langit yang memancarkan keberanian.
Dia adalah penulis untuk kongres Islam tentang:
"Kebenaran-kebenaran Islam dan Kebatilan Musuh-
musuhnya". Diajuga orang yang mengggilas pemikiran-
pemikiran atheisme, baik yang ekstrim maupun
nonekstrim, dengan melontarkan pemikiran-pemikiran
yang jitu. Dia juga orang yang tidak menundukkan
kepala satu hari pun terhadap penguasa, sementara
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X<ami menyaksikan kaum sekuler yang rakus dan tanpa

rasa takut. Setiap penj{ahan kebudayaan menghendaki
agar umat Islam jauh dari petunjuk jalannya. Anda

arkan menyaksikan goresan-goresan pena mereka
pcnuh dengan keingkaran, dan mengikat umat agar

|auh dari sumber-sumber wahlu dan tanggung jayab
Islam.

Mereka bukan Ekstrem, Thpi Menentang Perilaku
Beragama yang MenyimPang

Para ahli fiqih dan da'i Islam memerangi ekstrimisme
agama, dan mereka juga merintangi serangan gelom'
bang ekstrimisme tersebut dalam kehidupan masyarakat.

fetapi saya memperhatikan bahwa di sana juga ada

sekelompok orang yang terdiri dari pemimpin-pemimpin

1,ang keji dan juga agen-agen penjajahaR yang
inenyerukan perang kepada agamanya sendiri dengan
ilalih perlawanan terhadap ekstrimisme agama.

Perempuan yang berhijab tidak bisa dikatakan
pkstrem, laki-laki yang berjenggot tidak bisa dikatakan
ckstrem, orang yang menganggap bahwa bahasa Arab
adalah bahasa pertama bagi umat tidak bisa dikatakan
ckstrim. Dan orang yang mengutamakan tradisi-tradisi

lslam tidak bisa pula dikatakan ekstrem' Sesungguhnya

semua itu merupakan ajaran agama dan berpegang
kepadanya adalah sebuah kewajiban, serta melestari-
kannya adalah hak bagi setiap Muslim.

Oleh karena itu kita menolak cara-cara yang
,clilakukan orang yang berteriak atas nama perlawanan
terhadap gelombang ekstremisme ini, atau orang yang
membangkitkan rasa curiga di lingkungan sekitarnya,

atau juga orang yang coba-coba menuding teman-
temannya sebagai ekstrem. Kita melihat bahwa tindakan
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haman keagamaan, dan ini lebih berbahaya dari
ekstremisme agama.

Sesungguhnya kekosongan keagamaan pada zaman
sekarang ini adalah bentuk kekufuran kepada Allah
dan para rasul-Nya. Hal ini tidak lepas dari adanya
nafsu-nafsu kemanusiawian yang tak terkendali. Sedang-
kan fanatisme timbul akibat buruknya pengetahuan
dan sempitnya cakrawala, atau juga tidak mensetahui
persoalan agama baik tujuan maupun dasarnya. Kita,
selalu ditimpa dua perkara dari setiap kelompok ini.
Orang-orang yang kosons keimanannya tumbuh dan
berkembang karena bencana penjajahan internasi.onal,
di mana mereka menilai segala sesuatu dengan
menggunakan logikarya sendiri, dan mereka menunggu-
nunggu tindakan yang lebih bodoh, dari sebagian kaum
Muslim, agar dapat memusnahkan akar keimanan
secara keseluruhan. Slogan yang mereka dengung-
dengungkan adalah memerangi ekstremisme, padahal
tujuan yang dikejarnya adalah melenyapkan Islam itu
sendiri.

Berbekal kebencian saya terhadap musuh-musuh
Islam, dan juga pengetahuan saya tentang praktik tipu
daya mereka, maka saya menyatakan bahwa orang-
orang yang ekstrem adalah bodoh. Mereka diberi
kesempatan untuk meraih kemenangan namun mereka
justru menemui kegagalan di berbagai medan.

Pada suatu hari seorang pemuda menemui saya dan
dia menatap saya dengan pandangan marah. Kemudian
dia berkata kepada saya: Aku melihat fotomu di
beberapa bukumu. Lalu saya menjawabnya: Aku juga
melihatnya dan foto itu dipasang oleh penerbit tanpa
meminta persetujuan dariku. Seandainya aku dimintai
pendapat tentang hal itu, maka kukatakan bahwa aku
tidak menyetujuinya! Ketika aku melihatnya, aku pun
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tidak memperdulikan dan tidak pula menggubrisnya'

Tidak ada ururan dengan itu! Kemudian pemuda itu

bc:rkata: Bukankah foio itu haram? yang saya jawab

rlcngan dingin: Tidak...l Lalu dia berkata lagi: Saya

tclat meronet but<u itu, dan kami pun berpesan untuk

menjuhinya dan juga menjauhi Anda' Kemudian saya

rr.t]utub, Pebuatin kalian telah menggembirakan

,n.rrih--.,ruh Islam. Seharusnya bukanlah hal semacam

ini yang kalian Perjuangkan'
Pada suatu hari seorang teman datang kepada saya'

rlan dia mencerirakan bahwa dia telah mempekerjakan

scorang pembantu perempuan nasrani di rumahnya'

l)an sebel.,- -.."rima pekerjaan, pembantu itu

rncngajukan persyaratan untuk tidak bekerja beberapa

;,,m iu-au haii sabtu dan minggu karena hendak pergi

kc gereja. Saya hanya mendengarkan ketikadia menyam-

l,oiiui perkara itu secara panjang lebar' Karena

rnclihat saya bingung, lalu dia berkata: Apa yang k1-:
pikirkan?'Xemu"d;an saya menjawabnya: Adalah hak

l,cmbantu perempuanmu untuk pergi ke tempat

pcribadatar-rrlyu, hanya saja kita juga merasa sedih dan

i.r.'."*u dengan kebanyakan peremPuan Muslim karena

iirva merekJ telah terputus dengan masjid' Tidak ada

\('()rang perempuan dan pembantu pun yang merasa

irrgin p"eigi ke masjid karena orang-orang ekstrim telah

"'rlta"tg"rng-dengungkan 
di telinga mereka bahwa

pcrgi ke masjid adalah sebuah larangan'

Mereka Bersepakat Untuk Mempermudah

Kejahatan

Ketika saya mengkaji hukum-hukum yang diterap-

kan oleh manusia untuk diri mereka, saya merasa

bahwa di sana mereka fseperti] bersepakat untuk

mempermudah terjadinya kej ahatan karena menaruh
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perhatian terhadap c^ra-cara orang yang berbuat
kejahatan. Mereka juga dengan sengaja memperlambat
pengadilan dan hukuman atas kejahatan yang mereka
lakukan. Seakan-akan seorang pelaku tindak kejahatan,
sekali pun perbuatannya sangat keji, tetap berhak
untuk dikasihani, dibebaskan dari hukuman serta
mendapatkan amnesti.

Di sebagian besar negara barat yang kita kagumi,
orang tidak segan-segan memperkosa seorang perem-
puan atau lebih. Setelah diperkosa kemudian mangsanyd
dibunuh, lalu si pemerkosa dljebloskan ke penjara,
setelah menjalani proses pemeriksaan dan penga.dilan
yang aneh, untuk menghabiskan sisa hidupnya dalam

.jamuan kenegaraan fdi penjara] dan nonton televisi.

Sebagian besar negara-negara ini telah meniadakan
hukuman mati, sehingga tidak sedikit terjadi kasus

kejahatan yang merampas kehidupan dan kehormatatr
orang lain. Merekajuga melakukan kemungkaran yang
kejam yang menjadikan penumpasan mereka sebagai

fhal yang memenuhi] rasa keadilan. Memisahkan diri
dari mereka adalah rahmat bagi manusia.

Oleh sebab itu, hukum positif pada intinya terbatas

hanya sebagai sebuah kewajiban belaka atau hukum itu
bahkan tidak ada. Undang-undang kadang hanya
menghukum pelaku berbagai macam kejahatan dengan
hukuman penjara sekitar seratus tahun. Ini adalah
hukum yang lebih dekat dengan sikap main-main,
jauh dari kesungguhan.

Ada beberapa kesalahan melawan hukum sebagai

permulaan kejahatan. Minum-minuman keras bukanlah
sebuah kejaharan dan persetujuan anLara dua orang
untuk melakukan prostitusi juga bukanlah sebuah
kejahatan. Dan terkadang hukum positif mengadili
kejahatan yang dilakukan oleh seorang penjahat untuk
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kejahatarr ,rarrg ciilltktrkiut olch scol'allg pcrtjahat- lttttuk
kemudian dilakukan penghapusan hukuman atau

pemberian remisi. Saya yakin bahwa dunia sekarang
dan masa datang akan diselimuti oleh berbagai ancaman

yang menyisakan bencana ini.

Selama beberapa hari saya membaca peristiwa
sekumpulan penjahat )ang mencnlik seorang perempuan
bersuami dan kemudian merrrperkosanya. Sebagian

penjahat ada yang tertangkap polisi dan sebagian
lainnya kabur. Perkara ini akan terus diproses di depan

pengadilan selama beberapa tahun, dan saya tidak tahu

bagaimana nasib para terdakwa itu. Mungkin, jika Allah
menakdirkan peremPuan itu mempunyai suami seorang

Muslim, maka si suami akan menehukum dengan
membunuh pelaku kejahatan itu. Mengapa tidak ada

hukum yane bertindak cepat? Dan mengapa pula
pelaksanaan hukuman mati di lapanean tidak dilakukan
agar bisa diambil pelajaran dari hukuman yang tidak
dapat dipindah tangankan itu? Bukankah Allah SWT

telah berfirman:

Ja,nganlah belas hasihan kepada heduanya, mencegah

kamu untuh, (menjalankan) agama Allah. Jiha kamu

beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah

(pelaksanaan) huhum,an' mereha disahsi,hn,n oleh sekum-

pulan dari orangoro/ng )ang berimrm." (QS. an-Nur: 2)

Sebenarnya ketika mereka menyusun hr-rkum dunia
itu, mereka melihat pada diri dan keluarga mereka
sendiri. Di antara mereka ada yane mengandaikan diri
dan anaknya sebagai pelaku kejahatan. Kemudian dia

mengeluarkan hukum yang sekiranya dapat membe-

baskan dari hukuman yang telah dijatuhkan. Dia
l-rerkata: "kesalahau diralat, kesalahan dimaafkan".
Sementara para korban, darah dan kehormatan mereka

hilans seiring dengan berjalannya takdir.
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Celakalah dunia dal seisinva. I)an inilah filasafat

binatang yang kembali ke masa.jahiliyah.

Pemutar Balikan Vatikan

Isi piagam terakhir yang dikeluarkan oleh Vatikan
semata-mata untuk cuci tangan kaum Yahudi dari
pembantaian yang dilakukan terhadap orang-orang
Kristen, walaupun mungkin ada beberapa hal yang
menguntungkan. Pertama, Vatikan berdalih bahwa
orang-orang Yahudi tidak memerangi orang-orang
Kristen dan tidak pula merentangkan tangannya sambil
membawa sesuatu yang membahayakan.

Ini adalah dalih yang kontradiktif dengan fakta dan

catatan sejarah, sebagaimana kontradiktifnya dengan
teks-teks Injil gereja yang beredar di kalangan orang-

orang Kristen, yang menyatakan bahwa orang-orallg
Yahudi adalah orang-orang yang menghadap kepada

para penguasa Roma dan menganjurkan mereka untuk
menyalib al-Masih serta menumpahkan darahnya'

Kedua, Vatikan berdalih bahwa tanah Palestina
adalah tanah milik orang Yahudi pada zaman dahulu,
yaitu nenek moyang orang-orang Yahudi masa sekarang

ini. Ini adalah bualan. Orangyang berada di pemukiman
Yahudi di Palestina adalah kaum pendatang. Mereka
memasuki Palestina sebagai pasukan yang memerangi
penduduk Arab yang sebenarnya sudah tinggal lebih
lama dari pada orangYahudi. Maka bagaimana mungkin
kaum pendatang mengaku sebagai penduduk asli dan

mempunyai hak yang lebih besar dari pemilik tanah

yang pertama?

Yang lebih gawat lagi dalam Piagam Vatikan adalah

pernyataan, bahwa keberadaan Israel di zaman yang

beringas ini merupakan kehendak Allah. Artinya,
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Allah rela terhadap pendirian sebuah negara bagi kaum
Yahudi yang menyiksa orang-orang Arab, mengusir
mereka dari rumahnya menuju ke tempat pengungsian
yang terbuka, serta membabat setiap orang baik laki-
laki maupun perempuan dan anak-anak dengan sangat

keji dan hina hingga mereka musnah.

Itulah kehendak Allah yang tidak berlawanan seperti
yang disangka oleh Vatikan.

Kita orang-orang muslim membaca firman Allah
dalam Al-Qur'an:

Dan tiad.alah Attah berhehend'ak untuk menganirtia

hamba-hamba-Nya. (QS. Ali 'Imran: 108)

Adapun para pemimpin gereja Katolik, mereka
memandang bahwa pemukiman dan pendudukan Is-

rael keduanya adalah kehendak Allah sebagai wujud
kerelaan dan keberkahan-Nya.

Vatikan mengetahui kesenangan berfikir orang-
orang Yahudi. Vatikan juga mengetahui apa yang
terdapat dalam Talmud (Kitab suci orang Yahudi),
yaitu bahwa orang Yahudi lebih disukai oleh Allah
daripada malaikat, dan mereka adalah keturunan
Allah seperti halnya anak dari keturunan ayahnya.

Orang yang menampar orang Yahudi tak ubahnya
menampar Allah. Jika tidak ada orang Yahudi maka
keberkahan akan diangkat dari bumi, serta matahari

pun akan tersembunyi dan hujan akan terhenti.

Vatikan juga mengetahui peninggalan pemikirarr
orang Yahudi, bahwa orang yang menghukumi dengan
cara Yahudi baik itu berupa kejahatan pencurian'
pemalsuan, penipuan atau pun perzinaan dengan
orang non-Yahudi, maka dia telah melangear hak-hak
orang Yahudi.
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Vatikan mengetahui hal ini semua, dan begitu juga
sebagian besar dari orang-orang Israel. Bersamaan-

dengan itu maka bangkitnya orang Yahudi adalah
kehendak Allah. Mengapa? Karena untuk memerangi
orang Arab dan Islam. Yaitu berdiri bersama Allah
dalam sebuah front untuk menghadapi musuh yang

harus dimusnahkan.

Sampai kapan kaum Muslim akan mengetahui kaum

yang merongrong dan yang menginginkan kebinasaan

pad"a masa t"t.utittg dan masa yang akan datang. I

Bangsa Qibty di Mesir

Saya membaca surat edaran yang dikeluarkan oleh
pusat urusan transmigrasi dan sensus penduduk di
Mesir tentang perkiraan pertumbuhan penduduk
ditinjau dari agama yang dipeluk hingga.awal tahun
1986 berdasarkan natalitas penduduk. Dalam surat

edaran ini dijelaskan bahwa jumlah orang Nasrani
mencapai 2.829.349 jiwa, yaitu 5,87% dari jumlah
penduduk keselunrhan.

Informasi yang saya peroleh dulu ternyata tidak
jauh berbeda dengan kenyataan ini. Oleh karena itu
saya tidak merasa ada sesuatu yang mengherankan,
kecuali seseorang bertanya kepada saya: Apa komentar
Anda tentang hasil sensus ini? Lalu saya menjawab:

Menurut saya tidak aPa-aPa- Bangsa Qibty yang
jumlahnya mendekati tiea juta itu mempunyai hak

yang sama dan tidak kurang sedikit pun dari orang-

orang muslim. Mereka juga mempunyai kewajiban yang

tidak lebih ringan dibandingkan dengan mayoritas

penduduk Muslim. Menurut prinsip Islam, dari dulu
mereka adalah bagian dari umat. Mereka mempunyai

hak sebagaimana hak kita dan mereka mempunyai

kewaiiban sebagaimana kewajiban kita.
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Kemudian dia berkata: Maksud saya bukan itu, saya

hanyamenunjukkan bahwa ada informasi yang menyata-

kan bahwa prosentase orang nasrani lebih besar dari
kaum N{uslim. Lalu saya menjawab: Prosentase ini
diketahui sejak Inggris singgah di Mesir dan mengawasi

jalannya sensLrs-senstls umum. Angan-angan bahwa

Inggris akan memihak kaum Muslim dengan mem-

perkecil jumlah orang nasrani adalah bagian dari
kebodohan dan perdebatan tentang pernyataan ini
adalah bagian dari kesia-siaan.

Kemudian dia berkata: Tetapi sebagian media massa

justru melipatkan jumlah orang Kristen yang berada

di Mesir dan selain Mesir sekitar dua, tiga, atau empat

kali lipat. Bahkan salah seorang penyiar ada yang

menyatakan: orang-orang nasrani di Mesir jumlahnya
sekitar sepertiga jumlah penduduk"' Lalu saya men-
jawab: Isu itu tidak hanya dilontarkan di Mesir saja,

bahkan juga di Sudan, Syiria, dan negara lainnya'

Tirjuan penjajahan internasional itu nampak jelas

dilihat dari kebohongan-kebohongan ini. Mereka ingin
memprovokasi orang-orang non-Muslim dengan dalih
bahwa hak-hak mereka telah dirampas. Mereka adalah

penentang terhadap perampasan ini dan berteriak
menuntut kembali apa yang dirampas dari mereka,

serta menolak ketidakadilan yang dilakukan oleh
kebanyakan orang Islam terhadap mereka' dan
seterusnya.

Pada saat terjadi penjajahan di negeri Islam bagian

timur, para intelektual Muslim disingkirkan dari sarana-

sarana administratif. Bahkan dilarang bergabung di
beberapa lembaga ekonomi dan sosial.

Ketika negara-negara itu merdeka, perolehan
keadilan cenderung biasa-biasa saja, dan itulah
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peninggalan tipu daya penjajah yang ingin meninggal-
kan kaum Muslim sebagai orang asing di negerinya
sendiri.

Lebanon dianggap sebagai contoh konkrit dari
penyimpangan ini. Penduduk Lebanon sebenarnya
menghargai golongan minoritas. Tetapi ternyata
penjajah menghendaki agar kendali hukum berada di
tangannya dan menjadi penguasa tertinggi. Ketika
golongan lain merasakan ada kesewenang-wenangan

kemudian mereka mencari keadilan, namun orang:
orang Nasrani menolak untuk memenuhi apa yang

mereka tuntut. Akibatnya terjadilah peperangan yang

berlangsung bertahun-tahun hingga sekarang.

Tampaknya jiwa yang rakus ingin mendapatkan
segala sesuatu walaupun harus memusnahkan
kota dan desa. Mereka tidak membayangkan dapat
berkumpul bersama kaum Muslim dengari pembagian

yang adil.

Minoritas yang berkuasa ingin menindas mayoritas

yang lemah, dan sayangnya kebanyakan mereka adalah

kaum Muslim.

Kita Menuntut Kaum Nasrani Timur

Saya meminta kepada kaum nasrani timur yang

hidup dalam komunitas mayoritas kaum Muslim supaya

menghargai artt persaudaraan, kesetiaan, cinta, dan

keadilan, yang seharusnya bertambah bukan berkurang'
Begitu juga sikap mereka terhadap kaum Muslim.

Saat ini umat Islam menghadapi masa-masa yang

kritis, serta mengalami kekalahan yang telak, baik di

bidang politik maupun kebudayaan. Dan itu tidaklah
mengherankan, karena sejarah umat manusia seluruhnya

mengalami pasang surut. Terkadang kaum Muslim
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berlaku buruk terhadap T[rhan dan diri mereka sendiri.
Dan karena perbuatan itulah mereka mendapatkan
balasan-Nya. Allah tidak akan melepaskan seseorang
yang menyimpang dari jalan-Nya.

Hanya saja, ketika jatuh kita di bangkitkan, ketika
lupa kita diingatkan. Sehingga kita dapat segera kembali
ke jalan yang lurus serta mendapatkan kebaikan dan
pertolongan-Nya. Kita adalah umat yang mengesakan-

Nya, memuliakan-Nya dan men gagun gkan-Nya S em enj ak
fajar yang gelap sampai mega merah hingga permulaan
malam, suara Adzan membahana dari ratusan ribu
masjid.

Kita ingin transparan terhadap kelompok yang
hidup sezaman dengan kita, di mana mereka tumbuh
dan berkembang sementara kelompok tertentu musnah
sebagai mana mestinya. Kami ingin menegaskan bahwa
mereka tidak berhak untuk memetik hasil jcrih payah
kita, dan mengawasi kita. Sungguh penjajah asing itu
telah mencengkeram kita, dan mereka lebih menguta-
makan golongannya daripada kita.

Lebanon terpuruk selama 10 tahun atau bahkan
lebih, karena kaum minoritas tidak mau tunduk,
malahan mereka justru ingin memimpin, menguasai,
mengokohkan slogan dan pengaruhnya, serta mem-
bunuh syar-iat Islam darr ajarannya.

Beberapa kelompok agama lain selalu menyatakan
jumlah pemeluk yang melebihi kenyataan sebenarnya,
sementara jumlah mereka hanya 3 juta atau bahkan
kurang. Mereka menggembar-gemborkan bahwa jumlah
mereka sebanyak 13 juta. Hal ini dimaksudkan agar
mereka memperoleh hak-hak materi maupun non
materi, meski sebenarnya jumlah mereka tidak
sebanyak itu.
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Ada beberapa pernyataan memalukan yang menun-
tut agar kaum Muslim melupakan agama mereka.
Kadang dari segi akidah, kadang dari segi syariat dart
kadang dari segi persatuan dan persahabatan, sehingga
nasionalisme Afrika lebih didahulukan daripadir
persaudaraan Islam.

Nasionalisme Afrika memiliki sejarah yang gemilang
dan cemerlang dalam bidang peradaban dan kemajuan.

Islam akan dapat menghadapi rintangan yang ada
di hadapannya. Mereka yang berusaha merintanginya
tidak akan berhasil. Dan jika tidak, maka

Mereha orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetalnti

he tetnpat mnna, mereha ahan hembctli. (QS. asy-S1u'ara:
227 )

Mewaspadai Perkawinan Ata Ahlukitab

Pengaruh hukum sekuler telah sampai pada taraf
yang cukup signifikan dalam bcrbagai macam bidang
di dunia Islam, di mana penjajahan peradaban telah
mengakar dan gerakan oposisi yang berbau Islam telah
memudar. Akhirnya segala sesuatu yang terjadi berlalu
begitu saja.

Hasil sensus di Perancis menyebutkan bahwa pada
tahun 1978 jumlah wanita muslimah yang diperistri
oleh orang-orang Perancis mencapai 967 orang. Jumlah
itu terus bcrtambah setiap tahun, hingga pada tahurr
1980 mencapai 1360 orang. Thpi kemudian pada tahun
19Bl turun menjadi 1002 orang.

Kita tidak tahu berapa jumlah mereka pada tahun
sekarang ini, karena kita dalam kondisi tertindas dan
kalut, kita orang-orang Muslim tidak pernah mencer-
matinya melalui sensus.
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Harian Rakyat ATlazair mengungkapkan bahwa yang
sering terjadi biasanya suami itu tidak berpindah
agama. Kemudian karena jumlah perkawinan antara
wanita-wanita muslimah dengan orang-orang kristen
tetap bertambah, akhirnya para ulama terkemuka di
Maroko angkat suara untuk mengintervensi. Dalam
harian tersebut di ungkapkan pula bahwa pada masa-

masa penjajahan ini terjadi sesuatu yang tidak wajar.

Kemudian saya berkata: "Sungguh kebobrokan akibat
dari penjajahan peradaban itu lebih parah daripada
penjajahan militer. Yang menyedihkan lagi, keterpe-
rosokan itu terus berkelanjutan sampai-sampai kalar-t

hal itu tidak dilakukan maka belum dikatakan sebagai

sebuah perkawinan. Ini adalah perzinaan, bukan
perkawinan."

Seorang pria yang bersamaku membaca surat kabar
terlarang, mengatakan: 'Jangan lupa, sensus terakhir
menyebutkan bahwa pada tahun 1978 jumlah perka-
winan ar'tarl wanita Perancis dengan orang-orang
muslim mencapai 2865 orang. Sedangkan pada tahun
1981 mencapai 5000 orang. Artinya, mungkinjumlahnya
akan terus bertambah dan kita tidak tahu berapa
jumlahnya sekarang."

Lalu saya berkata: "Boleh jadi penumpukan
kebobrokan ini disebabkan karena dilakukan secara

terus menerus.Jenis perkawinan semacam ini, sebagian
besar terjadi antara kaum Muslim yang tersesat dan
kaum perempuan kristen yang sadar."

Saya telah mengamati keluarga-keluarga yang
terbentuk melalui perkawinan antaragama ini. Ternyata,

anak-anak mereka tumbuh sebagai orang non-Islam.
Beberapa suami yang mengalami hal ini mengadu
kepada saya bahwa ketika mereka kembali ke negerinya,
ternyata istri-istri mereka itu enggan untuk ikut
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kembali bersamanya. Dan merekajustru memilih untuk
tetap tinggal di Perancis, sehingga semua suami-suami
itu kehilangan istri dan anak-anaknya.

Sebenarnya kami harus meneliti masalah perkawinan
ala Ahlukitab ini. Apakah benar mereka itu kaum
Ahlukitab? Apakah benar mereka adalah perempuan-
perempuan suci seperti yang mereka kira? Dan apakah
benar bahwa kondisilah yang menjadikan hubungan
seks itu hanya untuk memenuhi kebutuhan biologi*s
semata, tidak untuk agama dan tidak pula agar menjadi
sesuatu yang dapat mengikat, sehingga mereka
memilih istri dari kalangan mereka?

Bagi umat Islam, perkawinan bukanlah untdk
melampiaskan hasrat nafsu birahi. Namun justru
untuk membawakan misi dan membangun generasi-
generasi yang mendirikan salat, menunaikan zakat sertar

melaksanakarl amar ma'ruf nahi mungkar.

Apakah kita sadar dengan hal itu atau mungkin
kita telah kehilangan identitas dan mengikuti hawa
nafsu kita.

Seandainya saja Mereka Memerangi Kebobrokan
dan Kerusakan

Seandainya satu dari sepuluh kebobrokan salibismc
internasional dalam memerangi Islam itu dicurahkan
untuk memerangi zina dan riba, tentu peradaban
modern akan terangkat dan keadilan menjadi tegak.
Adapun bagi generasi-generasi baru, tentu mereka
akan memiliki moral yang lebih baik. Dan bagi traclisi-
tradisi yang menguasai dunia, tentu akan menuju ke
jalan yang lebih maju.

Tetapi sayangnya kaum Ahlukitab modern memiliki
sifat yang serupa dengan nenek moyang mereka, di
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mana mereka menyakiti Islam dengan perkataan yanpf

pedas dan menyerukan kepada para pengikutnya untuk
berbuat kemungkaran.

Men gap a or(Ln g-oran g rt'lirn'mereha, lt en det ct,-lt en rLet a

nlsreha LirJa,h melarang mereka, meneucrtpha,n lterhatn'an
bohons dan memahan )(l'ng haram? Sesungqiltnyo' a'mat

bu,ruk apa yang telah mereha keriahan, l/r.i. (QS. al-

Maidah: 63)

Marilah kita baca sebuah cerita yang disadur dari
rnajalah Perancis berikut ini: "Sandarin berumur 12

tahun. Dia aclalah seorans siswi yang sangat rajin dan

percaya diri. Dia sangat disayangi keluarganya, yan$
menyambut teman dekatnya Louis dengan tangan
terbuka. Kini Sandarin telah mencapai masa puber,
dan clia telah merasakan pengalaman seks perlamanya
pada saat berumur 13 tahun. Dia memiliki kebebasan

penuh untuk keluar dan bergaul dengan orang-orang
yang lebih dewasa. Dan kondisi inilah yang menyebab-
kan dia mengenal Louis. Lalu hubungan mereka
pun berkernbang dengar-r cepatnya. Sehingga pada
saat liburan musim panas, Saudarin diljinkan oleh orang
tuanya untuk pergi bertamasya bersama Louis ke

kepulauan Canari. Dan ternyata pada saat pulane
gadis itu sudah dalam keadaan hamil."

Majalah itu mengungkapkan pula bahwa gadis
tcrsebut memang sengaja melakukan hal itu, kareua
dorongan keinqinan yang kekanak-kanakan, bukan
karena hal lainnya. Dia pun mengatakalt: "Ini adalal-r

cinta pertamaku, dan aku ingin sekali mendapatkan
seorang anak darinya." Adapun Louis, dengan sangat

dingin dan gelisah dia berkomentar: "Perempuan pasti

tahu bagaimana czrra menggunakan alat kontrasepsi.
Tetapi Sandarin menuinginkan seorang anzrk. Inilah
masalahnya."
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Saya pun bertanya-tanya: Apakah ini yang dinamakan
iman kepada Allah dan menjauhkan diri dari perbuatan
yang hina? Apakah dia pernah mendengar bahwa zina
itu haram dan menghindari wanita adalah suatu
kehormatan? Dan apakah pernah terlintas di hatinya,
bahwa ada sesuatu yang dinamakan densan hari akhir,
di mana setiap orang akan menghadapi perhitunean
atas perbuatan yans dilakukannya semasa di dunia dan
mempertanggungjawabkan setiap apa yang diper-
buatnya?

Itu mungkin hal yang tidak pernah terbesir di hati
para tokoh agama mereka karena mereka disihukkan
dengan satu hal yakni memerangi Islam. Mereka
mencemooh Islam dengan Llcapan-ucapan yang buruk
karena Islam memperbolehkan poligami, sehingea
poligami ini menjadi bahan gunjingan. Sernenrara
pemuda buaya yang dengan seenaknya memburu para
wanita, tidak pernah dijadikan sebagai bahan sororan,
padahal jumlahnya tak terhitung.

Saya bukan merendahkan Baba Vatikan atas
pe{alanan-perjaianannya yang menyerat}g poligami serta
memberikan penjelasan atau pun sindiran kepada Islam.
Saya hanya bertanya-tanya: Dimanakah kita? Apa yang
kita perbuat untuk Islam? Dan apa pula yang kita
perbuat densan Islam?

Konspirasi Melawan Islam

Para pembela Islam saat sekarang ini merasa bahwa
jangkauan wilayah penyerangan terhadap Islam semakin
meluas, dan orang-orallg yang sepaham dengan kaum
sekuler semakin brutal yang hinaan dan hujatan mereka
telah melampaui batas dan mereka selalu berganti-
ganti topeng.

Keingtn,atz Kita dan Kehenrlcth Allah 
- 43



Saya ingin rnembongkar kelompok ini dengan

pancaran sinar, sehingga rahasia-rahasia dan 'beking-

beking' mereka dapat tersingkap dan terlihat dengan
jelas.

Andaikan, sebagaimana diungkapkan oleh para

pengikutnya, sekulerisme itu jauh dari semua agama'

maka [mereka bohong karena-peny.1 sebenarrya
rnereka hanya menyerang Islam dalam banyak aspek,

r-nengintimidasi melalui berbagai macam bentuk baik

itu penjajahan kebudayaan, sosial, maupun perundang-
trndangan. Oleh karena itu, kaum salibis, zionis dan

ir-rga kaum atheis, mereka berkolaborasi untuk
melakukannya.

Seperti kita ketahui bahwa dunia Arab adalah

yremeluk Islam. Prosentase orang nasrani dan Yahudi

vang berada di antara samudra dan teluk di bumi Arab

iiaot t.Uin darr 3Vo. Tetapi pelumpuhan iman dan

penggoncangan sendi-sendinya akan mengarah kaum

Muslim sebagai sasaran awal. Bahkan hanya Islam saja

yang menjadi target Penyerangan.
Tidak ada sangkut pautnya antara pengetahuan

yang murni dengan penyerangan yang menjijikkan
ini. Orang-orang sekuler adalah sebodoh-bodohnya
orang dalam pemahamannya terhadap Islam, sejarah-

nya, warisan-warisannya, dasar-dasarnya, serta bagian-

bagiannya. Seandainya saja mereka mau menyisihkan

sebagian waktunya untuk mengenal Islam, kitab dan

strnahrrya, serta keterangan-keterangan dari para ulamzr-

trlamanya baik yang orlodoks mallPun modern, niscaya

kondisi mereka akan lain dan tindakan-tindakan lalim

mereka terhadap Islam akan berubah menjadi sebaliknla'

Mereka bertindak sewenang-wellang dalam ber-

politik, sehingga pembinasaan iman dan peruntuhan
Islam dapat terlaksana dengan kehancuran yang nyata'
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Apa yang tcgacli setclah Islam hancurT Kaum atheis
akan menguasai umat Islam dan umat Islam aka.n
diasingkan di bawah kontrol mereka. Kemudian mereka
menebarkan sifat-sifat materialistis dan perbuatan
asusila sesuai dengan corak dan kehendak mereka.

Jika kaum sekuler memberikan gambaran yang
bur-uk terhadap syariat Islam dan memberikan gambaran
masa depan yang suram, maka kami akan memberikan
gambaran kaum atheis yang jauh dari norma-norma
agama. Leo Poulis dalam headline sebuah surat kabar
Perancis mengatakan: "Saya membaca sebuah buku
yan g b erj ud ul' Cinta Buk anlah S e s uct tu y an g M eny e clihhan'
terbitan Mazarain. Lalu kira-kira apa isi buku kecil ini?
Hubungan homo seksual adalah sesuatu yang simpel
dan normal. Seandainya masyarakat tidak meninggalkan
dan menaklukkan naluri mereka, maka kita semua
akan melakukan perkawinan antar sejenis ini."

Penulis yang emosional clan mempertahankan
kebenarannya itu mengatakan: "Dalam buku kecil ini
kami memuji orang yarlg menghargai anak-anak demi
memenuhi hasrat dan keinginan mereka, sebagaimana
diperbolehkannya hubungan cinta yang serius dan
saling rela dengan orang-orang yang muhrim."

Orang atheis, baik itu yang konservatif maupun
yang moderat, telah menjerumuskan manusia dengan
sifat kebirahiannya yangjauh dari kebenaran. Sedangkan
orang-orang sekuler yang mengingkari Islam telah
berusaha keras mematikan syaria'at-syariatnya, laltr
menyeret umat Islam yang rapuh ke dalam jurang ini.

Mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai
untuk diajak berdiskusi. I(ekuatan-kekuatan yang
menghantam Islain bangkit di mana-mana. Sungguh
mereka telah mengubah bumi Islam menjadi tempat
mencekam yang penuh dengan suara burung hantu.
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TirhanYangEsadan'fidakAda yangMenyerupai-Nya

Saya mencium bau busuk yang tajam dari pembi-

caraan orang yang isinya berupa cercaan. Kemudian
sarya berkata kepadanya: "Lanjutkan ceritamlt, aku akan

nrendengarkannya dengan seksama'" Selanjutnya dia

brekata: "Kalian telah membuat kesan tentang kami
orang-orang nasrani, bahwa kami adalah orang-orang
v21ng meyakini tuhan itu tiga. Itu bohong karena kami
adalah orang-oraltg yang mengesakan Tuhan." Lalu
saya berkata: "Wahai kawanku, sungguh sangat tidak
rnudah bagiku untuk menggolongkan kalian termasuk
orang-orang yang mengesakan Tuhan, karena kalidn
rncngatakan bahwa ada tuhan bapak, tuhan anak, dan

tuhan roh kudus. Dan ini jelas-jelas tiga." Lalu dia pun
clcngan cepat memotong pembicaraan saya seraya

berkata: "Anak dan roh kudus, keduanya adalah sifat

vang dimiliki oleh tuhan bapak, yaitu sifat mengetahui
dan sifat hidup. Kalian sendiri kan telah mengetahui'
bahwa anak itu disebut ketetapan dan ketetapan adalah

ilmu dan pengetahuan. Sedangkan kata roh mempunyai
rnakna hidup sebagai permulaan dari segala sesuatu'

f adi Allah itu satu."

Lalu saya menjawab: "Memang benar bahwa Allah
itu Yang Mengetahui dan Yang Hidup. Tetapi siapa

),ang telah mengatakan bahwa sifat ilmu yang dimiliki
oleh Allah Yang Mahasuci itu berarti anak? Anak
rnenurut kalian adalah dzatyang mensifati ketuhanan.
Bagaimana sifat ilmu itu dapat berupa dzat? Apakah
jika ada seseorang yang berkulit sawo matang atau

merah, maka warnanya itu dapat berpindah kepada

orang lain sehingga menyerupai orang tersebut secara

keseluruhan?" Dia pun menjawab: "Tidak menyerupai-
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lr)a, birllkiur lrccllt." l.:rltt sltya ltct kittlt lirur: '-f ikir st^llrLlanya

itu satu seperti apa yang kalian sangka, ini berarti'
bahwa ketika al-Masih terbunuh karena disalib, maka
tuhan bapak juga ikut terbunuh. Begitu juga roh ku-
dus yang ada padanya."

Hal lain yang juga perlu dijelaskan adalah bahwa
Allah mempunyai sifat Kuasa, Berkehendak, Belas

Kasih, serta Bljaksana, sehingga Allah itujelas disucikan
dari lawan sifat-sifat tersebut. Thpi kenapa sifat-sifat ini 

"

tidak dimiliki oleh oknum-ohnum (Hipostasls) yang lain?

Dan dzat yang lebih suci justru tersusun dari beberapa
ohnum ( Hipostasis) ittt?

Wahai kawanku, aku akan menjelaskan lebih lanjul
apa yang telah aku sarnpaikan kepadamu dan yangjuga
kuketahui. Telah dikatakan kepadamu bahwa, ilmu
yang merupakan sebuah sifat dapat memisahkan diri
dari dzat. Ambillah sebagai contoh misalnya sebuah

buku yang dikeluarkan sebuah penerbit sebagai dzat.

Maka aku katakan kepadamu bahwa pengetahuan
yang terdapat dalam buku-buku itu merupakan tanda
dari ilmu yang asal. Dan seandainya sebagian buku itu
terbakar, maka yang terbakar hanyalah kertas dan
tintanya saja. Adapun ilmu penulis buku itu tetap utuh,
karena tidak ada hubungannya 

^ntara 
penulis lersebut

dengan kejadian terbakarnya buku. Dan telah dikatakan
kepadamu dan juga selainmu bahwa hal itu tidak
mungkin bisa diterima karena hanya permainan kata-

kata saja seperti halnya permaianan bunyi-bunyian
dengan menggunakan sebuah benda."

Allah adalah satu, dan selainnya adalah makhluk
yang tercipta karena keagungan-Nya, dan yang tuduk
kepada kekuasaan-Nya. Sama halnya malaikat seperti

Jibril "ruh kudus", atau para nabi seperti Musa, Isa, atau
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Muhammad, mereka tidak berubah menjadi satu

sehingga sederaiat dengan Allah. Allah tidak ada yang

menyerupai.

Perkataan yang Menjadi Teka-teki

Orang yang bingung dan gelisah itu berkata: "Kalian
menyangka bahwa keputraan Isa bagi Allah adalah
hasil hubungan fisik atau hubungan seksual. Padahal

menurut kami itu adalah mustahil, karena tuhan anak

itu lahir dari tuhan bapak seperti halnya pikiran yang

lahir dari akal."

Lalu saya berkata kepadanya: "Akal mempunyai
beberapa fungsi responsibilitas antara lain untuk
mengingat, memikirkan, memahami, memilih, dan

. begitu seterlrsnya. Akal menjalankan fungsi-fungsi ini
tanpa disifati oleh seseorang, karena kelahiran atau

rasa sakit saat melahirkan.

Jika dikatakan pikiran itu lahir dari akal, maka

sebenarnya pernyataan itu hanyalah bersifat kiasan saja,

bukan hakikat sebagaimana yang kalian bayangkan,
karena pikiran yang muncul dari akal, suara yang
muncul dari bel, atau bayangan yang muncul dari
lampu, semuanya itu adalah sifat yang dapat hilang
dan bukanlah dzat yang berdiri sendiri seperti yang

kalian bayangkan.

Bagaimana suara dapat menjadi benda yang bisa

berbicara dan merasakan sakit? Dan bagaimana pula
seorang anak yang terpisah dapat menjadi Tirhan yang

disembah? Ini adalah sebuah igauan'"

Kemudian dia berkata: "salahkah ungkapan Arab
yang mengatakan bahwa orang yang berbicara dengan

orang jenius maka dia akan menjadi mulia?" Lalu saya

menjawab: "Orang yang jenius adalah orang yang
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memiliki kecerdasan luara biasa. Adapun anggapan
bahwa kecerdasan akan berjalan di muka bumi,
kemudian berdiri dan duduk, maka ini adalah sebuah
kebodohan!

Oleh sebab itu anggapan bahwa Allah bersama tuhan
yang kedua dan tuhan yang ketiga adalah sesuatu yang
tidak mengakui adanya Nuh, Ibrahim dan juga Musa.
Serta tidak mengetahui apa yang terjadi pada Shalih
dengan kaum Tsamud dan Syu'aib dengan pendudu\
Madyan. Anggapan-anggapan kalian ini adalah sebuah
penipuan. Kalian ini sebenarnya tidak ada bedanya
dengan orang-orang yang mengikuti dan melaksanakan
faham trinitas di Mesir, dan India, serta para penyembah
berhala pada jaman dulu."

Kemudian dia menimpali: "Tidak! Ada perbedaan
antara trinitas kami dan trinitas mereka. Kalau mereka
berpendapat bahwa anak diciptakan setelah bapaknya,
sedangkan kami menetapkan bahwa anak itu menda-
hului bapaknya tapi memiliki substansi dan esensi yang
sama."

Lalu saya berkata: "Mereka menjadikan sekutu-
sekutunya lebih rendah kedudukannya dari Tuhan
semesta alam, sedangkan kalian menjadikan sekutu-
sekutu itu sama derajatnya dengan Tuhan semesta
alam. Maka pengikut kelompok mana yang lebih jelek
di antara keduanya?" Lalu dia menjawab: "Kalian telah
menfitnah kami padahal kami adalah orang-orang
yang mengesakan Tuhan." Kemudian saya berkata:
"Wahai kawanku.., tunjukkanlah kepadaku makna
tauhid yang ada dalam iman seseorang yang mengatakan
bahwa Tuhan anak itu lebih duluan, dan substansinya
itu sama dengan tuhan bapak. Kemudian datang tuhan
yang ketiga yang mempunyai kesamaan dengan kedua
tuhan lainnya baik dalam hal keterdahuluannya mauPun
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kekekalannya. Jadi tuhan bersama tuhan bersama

tuhan. Bagaimana mungkin tiga dzat menjadi satu

dzat?" Lalu dia menjawab: "Bukankah sebelumnya aku

pernah mengatakan kepadamu bahwa tuhan yang

tedrra dan ying ketiga adalah sifat ilmu dan sifat

hidup?"
Kemudian saya bertanya: "Ketika sifat ilmu itu

memisahkan diri dari Allah, kemudian berpindah
pada sebuah jasad yang ada dalam perut Maryam'
'l,luka 

apakah sifat ilmu Allah itu tetap?" Lalu dia

menlawib: "Ini adalah pemisahan dan penggabungan

yanj terjadi dalam satu waktu." Saya bertanya lagi:
;ep"ut utt t ulian menyebut Maryam sebagai tuhan ibu?"

Dia pun menjawab: 'Yal". Kemudian saya berkata: "Inilah

perkataan yang menjadi teka-teki dan maknanya tidak

dapat dimengerti oleh kital"

Kalian Tidak Mengerti

Konon, seorang pemimpin salah satu gereja di

negeri timur mengadakan penyerangan terhadap Islam'

Dia mengatakan: "Islam telah menuduh orang-orang

Kristen d"ttgut-t kebohongannya. Dan Al-Qur'an itu

sebenarnya tidak mengenal orang-orang Kristen dan

tauhid yang dianutnYal"

Orang tersebut pandai memainkan kata-kata, hingga

sampai pidu butut yang menyakitkan. Diajuga berkata:

"Al-Qui'an telah menetaPkan kepada kami sebagai

golongan orang-orang kafia sebagaimana ayat berikut

ini:

Sesungquh'nya hafirlah orang )ang mengatakan bahua-

,onnyo Attnh salah satu d'ari yang tiga' Padahal sehali-

nati iiaan, ad,a Th'ha'n, (yang berhak disembah) selain

I^uhan Yang Esct. (QS. al-Maidah: 73)
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Padahal kami tidak mengatakan bahwa Allah itu
satu dari yang tiga. Tapi kami mengatakan bahwa Allah
adalah ketiga-riganya."

Kemudian dia berkata lagi: "Al-Qur'an telah
mengilustrasikan kami sebagai orang yang menyembah
al-Masih, tanpa menyembah Allah. Ini adalah sebuah

kesalahan. Kami tidak menyembah selain Allah yang
satu, karena al-Masih itu -iuga termasuk dalam diri
AIlah."

Cerita yang disusun orang tersebut meloncatloncit
dari kata ke kata dengan jalan akrobatik, yang di
dalamnya terdapat tipu muslihat yang sederhana.

Nabi Isa as menurut orang Islam adalah sosok
manusia yang diciptakan oleh Allah dengan kekuasaan-

Nya seperti diciptakannya beribu-ribu mantrsia di muka
bumi ini yang intinya hanya untuk menyemhiah Allah
dan menyeru orang lain untuk menyembah-Nya. Semua

itu tidak lepas dari firman Allah SWT:

Al-Masih sekali-hali tidak enggan menjadi hamba bagi

Allah, dan (tidak pula enggan) malaihat-mnlaikat

yang terdnhal (kepada Allah) . Barangsiapa iang engg(tn

dari menyembah-Nya dan menlombonghan diri, nanti
Altah ahan mengumpulhan mereha seTrlua hepada-Nya.

(QS. al-3aqa'r56j 172)

Maka Isa itu bukanlah Tuhan, bukan anak Tuhan,

bukan bagian dari Tuhan, dan bukan pula sifat dari
Tuhan. Dia adalah sosok manusia yang mempunyai
peran dakwah untuk mengesakan Allah bersama dengan

para nabi lainnya.

Begitu pulaJibril yarlg merupakan pemimpin malai-

kat dan pemegang wahpr. Dia dan yang lainnya juga
menyembah Allah yang satu. Dia mempunyai sifat yang

mulia, tetapi dia dan juga malaikat-malaikat lainnya,
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Mereha tidah mendurhahai Allah terhadap apa yng
di.perintahhan-Nya hepada m'ereha dan selah.t mengrrj akan

apa yang diperintahhan.(QS. at-Tahrim: 6)

Maka dia itu bukanlah Tuhan dan bukan pula yang

serupa dengan Tuhan. Dia adalah hamba yang selalu

mengharap dan takut kePada-NYa.

Anggapan bahwa Jibril adalah sifat hidup dan Isa

adalah sifat ilmu serta berpindahnya dua dzat menjadi
dua sifat yang kemudian keduanya itu menjadi Tuhan
yang sama dengan Tuhan yang lebih agung tanpa ada

yang memindahkannya adalah termasuk bagian dari
kerusakan dan kebohongan yang tidak mempunyai
landasan.

Isa dan.fibril adalah hamba Allah yang keduanya

tidak mensifati terhadap Yang Satu. Dan bagaimana

sifat bisa menjadi dzat dan dzat bisa menjadi sifat?

Permainan kata-kata itu biasa dilakukan oleh para

pelawak, seperti halnya seorang penjual manisan' ketika

dia ditanya: "Kenapa kamu memilih pekerjaan ini?"
Maka dia menjawab: "Karena say^ mempunyai seorang

teman yang menyukainya sampai lidahnya berbintik-
bintik karena memakan gula, sehingga saya memilih
menjual manisan itu karena lidahnya." Ada lagi yang

mengatakan: "Saya bekerja 40 hari dalam satu bulan."
Kemudian ketika ditanyakan kepadanya: "Bukankah

satu bulan lnanya 30 hari?" Lalu dia menjawab: 1Saya

meminjam sisa 10 harinya dari bulan Qomariah."
Lalu apa yang kamu lakukan terhadap seseorang

yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Yesus al-

Masih? Jika saya mengatakan kepada orang itu bahwa

Tuhan kami adalah Allah Tuhan semesta alam, maka

clia akan mengatakan kepadamu: "Semua itu tidak ada

yane berlawanan satu pun." Dan ketika saya bertanya

kepadanya: "Apakah Isa itu hamba Allah?" Maka dia
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akan menjawab: "Bahkan dia Tuhan yang menyerupai-
Nyu." "Lalu apakah keduanya Tuhan?" "Bahkan tigat
dan mereka melebur menjadi satu. Tetapi kalian tidak
mengerti!"

Berbohong Atas Nama Fitrah

Para ahli sejarah mengetahui bahwa Muhammad saw,

dalam usia dua puluh lima tahun, telah memperistri
seorang perempuan yang usianya lima belas tahun
lebih tua. Dan hidup hanya bersamanya saja selama
dua puluh tujuh tahun. Beliau pada saat itu masih
dalam awal kedewasaan, sedangkan istrinya sudah dalam
kematangan umur.

Mereka juga tahu bahwa sebelum hljrah dan kira-
kira sepuluh tahun sebelum wafat, beliau memperistri
beberapa perempuan. Namun karena dihimpit oleh
berbagai urusan politik dan sosial, beliau lebih banyak
bergelut dengan urusan-urusan kemanusiaan dari pada

urusan hasrat biologis, walaupun ada di antara istri-
istrinya yang masih gadis, yakni Aisyah putri sahabatnya,

Abu Bakar.

Para ahli sejarah sependapat bahwa kehidupan
Nabi saw dijalani dengan meninggalkan urusan-urusan
duniawi (urusan sosial, ekonomi, dan politik yang
dijalaninya bukan demi kepentingan duniawi melainkan
dalam rangka menjalankan tugas Allah-peny.) dan
hanya memiliki sedikit harta, tidak makan berlebihan
serta sama sekali tidak menggauli orang-orang yang
bergaya hidup mewah. Namun ada saja orang yang
melancarkan tekanan blokade untuk menghambat
dakwah Islam dan terus menerus menyingkirkan
pemeluknya.
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Kadang di antara mereka mengatakan: "Semua
terjadi karena dia (Nabi saw) tidak dapat menahan
hasrat seksualnya." Padahal kenyataannya tidak' Lalu
kami berkata: "Memang sesuatu yang dilakukan hanya

karena kejantanan adalah cela! Tetapi siapa yang
menyatakan bahwa lemah seks adalah perbuatan terpuji
dan terhormat? Jika beliau mencintai seorang wanita
dan berpoligami, maka apakah beliau bertindak hanya

sebatas kebolehan yang diketahui setiap ag^m samawi

dan agama bumi? Adakah kitab suci menerangkan
tentang manfaat poligami sebagaimana yang mereka
sembunyikan? Nabi-nabi itu telah mempraktikkannya,
sedangkan selain mereka tidak. Tengoklah istri Sulaiman
yang jumlahnya mencapai seribu. Maka apakah
perempuan-perempuan yang bertakwa, yang lerhormat
dan yang telah menemani Muhammad untuk begadang
dan berpuasa adalah titik kelemahan dari sejarah beliau
yang gemilang dan perjuangannya yang tiada henti?"

Terkadang di antara mereka adajuga 
''ang 

mengata-
kan: "Nabi bisa berperilaku seperti pendeta dan
menghindar dari keinginan seksual." Lalu kami
mengaLakan: "Keinginan seksual bukanlah termasuk
perbuatan syetan, jika pada saat melakukannya dengan
menyebut asma Allah. Setelah mendapatkan keturunan
kemudian memberikan nasihat-nasihat pada generasi-
generasi itu untuk mengenal Tuhannya serta menanam-
kan perasaan lembut, kasih sayang dan tolong-
menolong antar sesama."

Apa yang terjadi apabila kita berbohong atas nama
fitrah dan menjadikan kependetaan sebagai sebuah

ajaran agama? Yang terjadi adalah justru memperburuk
kesan dan hakikat yang ada, serta senantiasa menjeru-
muskan manusia ke dalam hal-hal yang menjijikkan'
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Nilai-nilai kemanusiaan pun tidak akan pernah terangkat
selama-lamanya, kecuali jika hukum kependetaan cli

hapus dan hukum Islam dipahami.

Pengakuan Orang-Orang yang Antipati

Itulah yang ditulis oleh Will Dourant tentang moral
para pendeta dalam bukunya Kisah Peradaban. Kznti
menulisnya untuk mereka yang antipati dan mengha-
diahkannya kepada sebagian Paus dan Kardinal yarxl
menyerang Islam.

Itulah Batrarak yang hatinya penuh dengan
keikhlasan untuk agamanya dan loyal terhadap akidalr
serta asas-asas syariatnya. Berkali-kali dia mengkritisi
moral para agamawan yang tinggal di Avignon darr

kehidupan nafsu seks yang mereka jalani. Kami telalr
membaca hal itu dalam cerita-cerita "Bukntsju". Dirr

bercerita tentang apa yang terjadi dalam kehiduprur
para agamawan, baik dari sisi kebobrokan moraluyit.
kekotorannya, dan juga ketenggelamannya dalarrr
kesenangan syahwat, baik itu yang normal maupttrr
yang abnormal. Bukti-bukti yang ada dari sumbcr'-
sumber mereka sudah cukup untuk dapat mengatakitrr
bahwa mereka adalah orang-orang yang asusilrt.
" Mastistju" menggambarkan para pendeta dan kawatl-
kawannya sebagai "Pelayan Syetan" karena mereka adalah
orang-orang yang tenggelam dalam perzinaan dan
homoseksual. Mereka juga rakus sampai-sampai tugas
agama dibisniskan serta menyimpang dari jalan agama.
Akhirnya dia berkesimpulan bahwa tentara moralnya
lebih baik dari pada agamawan,

Kebobrokan merupakan keadaan yang sebenarnya
dari para agamawan, dan mereka bersembunyi di tempat
yang penuh dengan pelanggaran norma. Hal ini telah
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membangkitkan kemarahan besar para pemimpin
mereka. Maka "Dehaitju" membredel setiap ucapan
orang yang suka mencaci, baik itu terhadap kebusukan
moral para biarawan dan pendeta, kemunafikan mereka,
kerakusan mereka, dan kebodohan maupun kesom-

bongan mereka. Para biarawati juga turut andil dalam
penyimpangan ini, karena bagaimana pun tempat
biarawan dan biarawati sangat berdekatan. Dan siapa
saja yang berada di sana diijinkan untuk tidur bersama
dalam satu ranjang tanpa batas waktu. "Aritino"
mengungkapkan ientang biarawati Venezia yang tidak
mematuhi apa yang diucapkan oleh orang lain.

Adapun "Joutsjardint' yang dikenal sebagai orang
yang tenang dan sederhana, dia bingung ketika
menjumpai uraian tentang Roma, yang menyatakan:
"Adapun di Istana Roma, tidak seorang Pun yang
mendapat sebutan bengis, walaupun sebenarnya mereka
layak untuk mendapatkannya. Inilah noda yang tidak
terhapuskan untuk selama-lamanya dan merupakan
alat bukti yang isinya tidak berarti dan memalukan
clunia".

Pengakuan-pengakuan ini telah dicampuri dengan
ucapan yang berlebih-lebihan dan sedikit kebenarannya.
Tetapi orang yang memberikan pengakuan itu berasal

dari kalangan mereka sendiri. Bunda Caterin dari Sinai

mengatakan: "Di manapun, seandainya tujuanmu sama

seperti tujuan para pendeta, uskup, atau selain mereka
dari kalangan agamaw^fr, atatr mungkin kelompok
keagamaan yang bermacam-macam atau bahkan para
Paus baik tingkatan yang rendah maupun yang tinggi,
baik muda maupun tua, maka kamu tidak akan
menjumpai selain kebobrokan dan kehinaan. Hidung-
mu akan dipenuhi oleh sengatan-sengatan dosa
kemanusiaan yang sangat tidak bermoral karena
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mereka berfikiran sempit dan rakus dengan kesen-
dirian. Mereka menyendiri di tempat-rempat sunyi
untuk melindungi diri dan menjadikan perutnya sebagai
tuhan. Mereka makan dan minum dengan pesta yang
meriah, di mana kemudian mereka bergelimang dalam
kehinaan dan menehabiskan hidupnya penuh dengan
perzinaan dan kemaksiatan. Mereka memberi makan
anak-anaknya dari harta orang-orang fakir. Mereka
melarikan diri dari pelayanan keagamaan karena ingin
selamat dari kurungan penjara." Ini bukanlah kondisi"
para pendetayang ada di Roma saja, bahkan sebagian
besar para pendeta yang berada di beberapa.kota
kepulauan Italia, juga tidak lepas dari jerat-jera.t
kebobrokan ini. Sungguh, kondisi di Venezia lebih
parah daripada kondisi di Roma.

Syukur Kepada Atlah Atas Nikmat Thuhid

Baru-bam ini, dalam bukunya yang berjudwl Sejarah
Sqnidan diterbitkan oleh UNESCO, DR. Tsarwat Ukasyah
berlutur tentang kehidupan bangsa Mesir kuno sekaitan
dengan pemujaan mereka kepada dewa-dewa mereka,
terutama kepada dewa Isis yang juga disembah di luar
Mesir, yaitu di daerah-daerah Eropa. Pemujaan ini
berpengaruh besar di daerah Roma sampai ke Inggris"
telaga Royan di Jerrnan, dan negeri-negeri lainnya.

Yang jelas, sebagian berhala itu mempunyai
jangkauan wilayah yang luas. Hubal yang dikenal di
.jazirah Arab atau Obalolo yang dikenal di Yunani,
keduanya sama saja.

Mereka menghinakan orangjenius namun memulia-
kan batu dan kapr. Apakah ini tidak aneh? Saya akan
meninggalkan pernbicaraan ini dan kembali ke sejarah
kita di masa lampau.
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Agama Nasrani masuk ke Mesir dalam kondisi yang
tidak jelas. Dan dikatakan bahwa Marcos adalah orang
pertama yang menyebarkannya di Alexandria' kemu-

dian wilayahnya mulai berkembang luas.

DR. TSarwat mengungkapkan bahwa Penyembahan
dewa-dewa yang pertama terlrs berlangsung di berbagai
tempat, walaupun ada kebencian dan penyiksaan dari
orang-orang Kristen terhadap orang-orang yang tetap
melakukannva. Tindakan penyiksaan ini dilakukan
clengan sangat ke.ji, hingga orang-orang Kristen dicap

sebagai orang yang tidak memiliki rasa belas kasih
terhadap setiap orang vans memiliki kerras papir
bergambar dewa, sebagaimana mereka juga benci
terhadap lukisan yang berada di tempat-temPat
peribadatan. Karena itu mereka menjuluki dewa-dewa

kuno mereka dengan nama-nama setan.

Di Alexandria muncul ajaranArius yang mengesakan

Allah dalam ketuhanan dan berpendapat bahwa Isa

adalzrh makhluk (yatg diciptakan) bukan khalik (yang

menciptakan). Ajaran ini juga menolak pendapat
bahwa Isa diciptakan dari esensi Allah sebagaimana
sangkaan orang-orang yang berfaham trinitas.

Lalu saya berkata: "Orang-orang Mesir dan Roma

salins bekerja sama dalam berbagai hal, sehingga mereka
memusnahkan ajaran-ajaran Arius dan mencerai
beraikan para penganutnya. Kemudian mereka berdebat
sengit mengenai pembatasan hubungan dengan orang-

orans yang menyangkal paham trinitas. Dan kami orang-

orang Muslim tidak mau tahu tentang gambaran kondisi
kedua kelompok itu karena kitab kami telah menyeru

mereka:

Wahai ahli hitab, janganlah hamu melampaui batas

dalam agam&mu, dan janganlah kamu mengalakan
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terhadap Allah hecuali yang ben,ar. Sesungguhnya
AI-Masih, Isa putra Maryam, adalcth utusan Allah dan
(yang diciptakan dengan) hali,mat-Nya, Jang disan'pai-

han-Nya hepada Maryam dan, (dengan tiupan) roh

dari-Nya. Maka berimanlah hamu hepada Allah dan
rasul-rasul-Nya, dan janganlah hamu mengatahan:
'ffuhan itu) tiga' , berhenti.lah (dari ucapan itu).
(ltu) lebih baih bagimu. Sesungguhnya' Allah T-uhan

Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mernpunyai anah,

segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya.'

Cuhupkth Allah sebagai pemzlihara (QS an-Nisa': *rO,
Sesungguhnya yang kami maksudkan adalah bahwa

pertentangan-pertentangan mengenai keyakinan ittl
ternyata telah mengeringkan jejakjejak yang ada dalam
jiwa, sehingga di Inggris dan juga di negeri-negeri
yang lainnya justru bermunculan orang yang mengata-
kan: 'Tuhan telah mati'.

Tuhan yang mati adalah tuhan oknum (hipotases),

bukan Tuhan semesta alam, Yang Hidup dan Yang
Tidak Mati.

Setelah diperhatikan ternyata orang-orang nasrani
lebih cendemng memfokuskan pada Yesus sebagai second

pnson (oknum kedua). Sedangkan yans cenderung
pada.fi'rst person (oknum pertama) sangat sedikit sekali.
Adapun Roh Kudus, dia tidak diperhatikan dan hampir
tidak diingat karena hanya sebagai pelengkap saja.

Kami bersyukur kepada Allah atas nikmat tauhid
yang benar dan penghambaan yang sejati.

Mengapa Para Ulama Diam?

Sebagian orang ada yang ingkar terhadap Islam dan
mereka tidak merasa perlu menyatakan keingkarannya.
Mereka sudah merasa cukup dengan terpisah dari
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Qur'an dan Sunnah, karena naluri mereka memang
bodoh terhadap berbagai kekalahan dan kemenangan
Islam, serta sikap mereka jauh dari jalan dan tujuan
Islam.

Mengapa harrs dinyatakan? Bahasa kenyataan lebih

.jelas dari bahasa ucapan. Islam bersikap diam terhadap
rnereka, sehingga mereka dapat menghantam Islam
dengan tanpa susah payah. Tetapi orang-orang ingkar
itu terkadang menghadapi sesuatu yang dibencinya,
sehingga mereka mau tidak mau harus menampakkan
semua yang disembunyikannya. Itu terpaksa mereka
lakukan ketika mereka dituntut untuk menumbangkan
satu rukun dari rukun-rukun Islam dan mematikan
syiar-syiar Islam yang bermunculan.

Satu ketika saya mendengarkan sebuah siaran
Internasional. Tiba-tiba s^ya dikejutkan oleh menteri
pendidikan dan pengajaran yang dalam acara pembu-
kaan tahun ajaran baru menyatakan penolakanrlya atas

perubahan sebagian ruangan menjadi masjid yang
digunakan untuk menunaikan salat. Dan dia juga
menyatakan bahwa siswa yang menunaikan salat adalah
siswa-siswa yang ekstrim, sehingga harus diperangi. Suara

adzan yang menyejukkan suasana, mengusir syetan dan
mengingatkan para kawula muda terhadap Tuhannya,
tidak lagi harus didengar.

Bagaimana mungkin pendidikan yang dicanangkan
oleh departemen pendidikan dapat terwujud, jika salat

saja dihalang-halangi?

Lantas, seruan siapa yang harus didengar kalau
seruan Allah dihalangi?

Ada lagi ketetapan yang dikeluarkan oleh menteri
yang ambisius itu, yang isinya melarang para pemudi
mengenakan pakaian h1jab. Padahal sebelumuy^ saya
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menduga pihak kementrian akan melarang para pemudi
mengenakan celana yang super ketat atau yang lulgar.
Tetapi terny^ta para pejabat di departemen pendidikan,
justru ingin menerapkan pendidikan dari jalur yang
lain.

Saya yakin menteri ini tidak pernah melaksanakan
salat satu rakaat pun dan juga tidak pernah menjaga
kehormatan agama serta tidak pernah berfikir bahwa
suatu saat dia akan bertemu dengan Atlah. Maka apalah
artinyajika pembangunan generasi dilaksanakan melahii
kerendahannya, yakni kebobrokan yang membawanya
pada kekufuran, kemaksiatan dan kedurhakaan?.

Pelajaran bahasa Arab telah dicabut dari kurikulum
pendidikan dan diganti oleh pelajaran bahasa Prancis.
Rasa nasionalisme sudah mulai luntur karena dising-
kirkan oleh rasa kecintaan terhadap barat. Sehingga
muncul teriakan yang sangat hina dan mungkar yang
bunyinya: "Hati kami lebih dekat dengan Paris daripada
dengan Mekah."

Orang-orane Arab yang mengingkari Islam adalah
seburuk-buruknya penghuni bumi. Dan mereka lebih
berhak untuk mendapatkan bencana dan kesengsaraan
yang berlimpat ganda. Dalarn hal ini, sama buruknya
orang yang berbuat dosa dengan orang yang diam
terhadap perbuatan dosa. Tetapi bagi orang yang
mempunyai ghirah, mereka akan tergerak dan berteriak
dengan semangat yang terkendali. Lalu apa rahasia
sikap diam yang dilakukan oleh sebagian besar orang
dalam menghadapi kemungkaran yang berjalan ini?.

Lembaga-lembaga F{AM Internasional sangat sensitif
ketika terjadi pemeriksaan perkara yang tidak adil
terhadap orang-orang nonmuslim di Tunisia, dan
menuntut keadilan bagi para tersangka. Namun
pertanyaan kita kepada para ulama Islam baik yang ada
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di negeri Tirttur nlaupul] Bat'at adalah: "Apa yatlg
nrenyebabkan Anda diam? Jika Anda benar-benar
beriman, bukankah pelarangan salat dan pengharusan
rnembuka aurat mendatangkan kemurkaan Allah."

Penyakit Ingin Lebih Menyenangkan Orang Lain

Tidak ada larangan bagi Anda untuk menjadikan
rndahnya rupa dan gemerlapnya perhiasan.

Siapa yang mengharctmhan perhiasan dari Allah yng
tetah dihetuarhan-Nya untuk hamba-hamba-Nya, dan

(siapa pulakah yang mengharamkan) rezhi yang

baih?' (QS. al-A'raf: 32)

Yang penting, luar dan dalam harus sama bagusnya.

f ika hanya penampilan s4ja yang dipercantik, sedangkan

Lursur -jiwanya buruk, maka hal itu merupakan sikap
vang kontradiktif dengan kebenaran dan termasuk
pcrbuatan tercela.

Seorang penyair menganalisis bahwa sesungguhnya

rnanusia berhak untuk menentukan jalan hidupnya.
tbtapi ternyata mereka cenderrrng lebih memperhatikan
hal-hal yang menyangkut kesempurnaan fisik semata'

schingga mereka sangat antusias terhadap pakaian dan

trend modenya. Adapun hal-hal di luar itu maka tidak
rnendapatkan perhatian. Penyair itu berkata:

Aku melihat pakaian membungkus manusia

Namun mereka melecehkan dan tidak peduli dengan norma

Mereka berkata: jaman telah rusak

dan mereka pun rusak serusakjaman

Dalam masyarakat yang bobrok, interaksi antar
\csama menuntut untuk selalu memperbaiki penampilan
rlan menonjol-nonjolkan nama. Kebenaran yang ter-
scmbunyi dalam lubuk hati menjadi sesuatu yang
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diremehkan. .Karena itu mereka berkata: "Makar-rlah
yang kalian sukai, dan pakailah pakaian yang orans
lain kagumi." Mencari sanjungan dari orang lain
merupakan fokus perhatian orang di mana-mana, dan
telah berkembang mcnjadi sebuah keinginan besar
yang intinya hanya untuk menyenangkzrn orang lain
asar terlepas dari kritikan-kritikar-rnya. Kemudian
perasaan ini pun tumbuh sehingga menyenangkan
orang lain dijadikan sebagai rarger dan tqjuan. Sifat
riya' (parner) sudah menjadi perilaku yang umunl,
sehingga semua yang dilakukan semata-mata hanya
untuk mencari sanjunean. Sedangkan kebaikan 1,ang
bersumber dari dominasi rtrhani telah tumbang.

Sebagaimana digambarkan dalam Al-eur'an bahwa
kebaikan itu bersumber pada -jiwa yang teguh serta
pandanuan yang selalu mencari keridhaar-r Allah, baik
pada awal maupun akhirnya. Renungkanlah firrnan
Allah SWT:

Dan perumpamo&n orang-orang yang,me,mbelanjahan
harta,nya harena mencari heridhaan Atl,ah dan un,tuh
heteguhan, jizuct mereha, s$terti sebuah hebun yang terletak
rli rlcrktrcrn tinggi. (QrS. al-Baqarah: 265)

Maksudnya adalah bahwa kebaikan tidak akan
menumbuhkan kebaikan, kecuali jika disertai dengan
motifasi yang tinggi, intens, dan kokoh.Jika hanya untuk
merespon orang saja atau hanya karena menyesuaikan
dengan kondisi yang ada, maka itu tidak akan berarti
sama sekali.

Ada orang yang sangat mengerti tentang kebenaran,
tetapi dia meninggalkannya karena tradisi yang ada di
linekungannya menolak keberlaran itu. Lalu dia
mengatakan: "Apa yang dapat aku lakukan?" dan
"Apa nanti kata orang tentang diriku?"
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Sungguh kasihan orang yang menyembah manusia

dan bersikaP masa bodoh terhadap kebenaran karena

tunduk tcepada ambisi-ambisi manusia' Dan sebagian

besar masyarakat yang terbelakang, ternyata mereka

menjalani kehidupannya dengan menerapkan logika

bahwa setiap orang selalu berupaya untuk menye-

nangkan otitg lain, dan orang-orang bodoh biasa

meriaksakun ditittyu untuk melakukan apa saja'

Adapun orang yang berpegang pada pikiran yang

;ernin serta akhlak yang baik maka tidak ada tempat

taginya, dan dia selalu dihadapkan pada belenggu-

beLnggu serta mendaPatkan gelar sebagai orang yang

Pamer.

Demokrasi di Negeri Kita

Problem pengambilan dan peniruan perlu direnung-

kan karena p.*ilt duttr,n bentuk tidak selamanyi berarti

pemindahan posisi. Seseorang tidak akan berubah

menjadi sosok pejuang yang pemberani hanya karena

dia rirengenakan sebuah pakaian tentara, atau mungkin

hanya kirena dia memiliki tampang yang seram dan

senjata yang canggih.

Saya telah mengamati kondisi umat Islam yang

selalu meniru orang Barat. Ternyata, saya melihat

mereka sedang memindahkan bangunan tapi tidak

memindahkan fondasinya. Sehingga kerangka yang

dipindahkan yang sebelumnya membuat kagum orang

yang melih^trryl, tak lama kemudian begitu digoncang

g.*pu langsung hancur menjadi puing-puing'

Ditambah lagi dengan peristiwa yang mengagumkan'

yaitu bagaimana sebuah partai dapat-menumbangkan

,.orurlg"ptesiden Amerika Serikat dalam pemilihan

lanjutan sehingga dia kehilangan pendukung yang

dulu dimanfaatkannya dalam senat'

64 - Kebenaran Yang Pahit



Hal serupa tcrjadi dalam pcrnilihan di l-uiran. Serta
peristiwa sebelum-sebelumnya yang terjadi di Perancis,
di mana partai-partai kanan mendapat kemenangan
atas partai-partai sosialis yang diorbitkan oleh seorang
presiden.

Dan saya merasa ada sesuatu yang mengganjal yang
akhirnya mendorong saya untuk mengamati gambaran
tentang demokrasi yang ada di negeri-negeri Islam.
Kami telah mengkopi peraturan pemilihan, kemudian
mencatat nama-nama para pemilih dari kaum laki-laki;
dan beranjak lebih jauh mencatat nama-nama para
pemilih dari kaum perempuan. Dunia telah menyak-
sikan bahwa kita telah mempraktikkan demcjkrasi
model barat dan tidak berusaha menyembunyikan hal-
hal yang menjadi bahan tertawaan dan ejekan. Para
penguasa adalah orang-orang yang lihai. Melalui
kekuatan sihir mereka dapat mengubah.kotak-kotak
pemilihan menjadi kuat dan hebat, yang dalam
pengerjaannya dibantu oleh manusia, jin serta semua
yang hidup dan yang rrr:ati.

Kompetisi imajiner itu meraih kemenangan yang
lebih hina dari kekalahan, dan sampai pula pada
sebuah hukum nasional yang lebih murahan dari pada
hukum individu yang jauh dari kepalsuan dan sikap
main-main.

Mereka itulah orang-orang yang mentransfer bentuk
demokrasi Eropa, tetapi tidak mentransfer prinsip-
prinsip konstitusional yang membangkitkannya.
Sehingga justru front-front kebudayaanlah yang
mengembangkan sayapnya.

Nampaknya, ada beberapa gambaran demokrasi
yang sebenarrrya lebih patut untuk dikutip dan telah
mendapatkan hasil yang gemilang di dunia komunis
yang kemudian memindahkannya ke dunia Islam, yaitu
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memilih calon tunggal untuk memegang kekuasaan'

Tetapi masyarakat tetap saja tidak sabar untuk menan-

rikan hasilnya. Ini diumpamakan bagaikan seekor kuda

yang berlari sendirian di arena balap kuda' Kemudian

dalam sebuah anekdot diceritakan: Kelihatannya kuda

yang hanya berlari sendirian itu murung dan gelisah

,.fJtr* hasilnya dipampangkan' Lantas ditanya: "Apa

yang membuatmu murung?" Ia menjawab: "Aku takut

a!#lun pilihan."
Menjadikan pilihan antara kamu dan siapa wahai

bangsa Arab?

Penyakit Paganisme Politik

Saya benci dengan bangsa Eropa Barat, Amerika

IJtara', Australia, dan juga yang lainnya karena mereka

menyalahgunakan kebebasan berbicara, meningkatkan

kekuatan ketika te{adi kritikan terhadap para penguasa'

menutup-nutupi kesalahan-kesalahan mereka ser[a

-"-p".i,tlit pengadilan atas kesalahan-kesalahannya'

Di sana hakim diincar oleh seribu mata, sehingga dia

harus cepat-cepat menggelar perkaranya, karena setiap

tindakan membutuhkan sebuah penjelasan'

Hal seperti itu terjadijuga di mahkamah penerangan

yang dibangun oleh Presiden Amerika Serikat' Amerika

meirbawahi negara-negara dunia dan pemimpinnya

memiliki pangkat dan kekuasaan yang lebih dari para

pemimpin ,-r"gutu lainnya. Saya melihat manusia angkuh

it.r ait.tut kan pada sebuah batang besi kemudian

dipanggang di atas api kecaman yang pedas dan keras'

Na-un dia pun berusaha untuk berkelit dengan

berbagai dalih dan akhirnya cuci tangan'

Saya teringat dua bait syair Ar-Rof i yang melukiskan

tentang aPa yang dia lakukan terhadap musuhnya:
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Pada batang besi itu terdapat api yang menyala-nyala

Sehingga bara apinya disangka lemak
Batu besar yang dipanggang meninggalkan abu
maka bagaimanajika aku melemparkanmu hingga menjadi

daging?

Bencana yang disebabkan oleh opini publik Amerika
bukanlah hal yang baru, dan ternyata hal serupajuga
terjadi di Inggris, Perancis, dan negara lainnya.

Sayangnya, kebebasan politik yang berlebihan ini
hanya untuk konsumsi lokal beberapa wilayah barat saja
dan tidak diijinkan untuk mengekspornya ke negara-
negara lain. Atau, dengan ungkapan lain yang lebih
tepat, tidak memikirkan begitu banyaknya daerah
terbelakang yang mengimpor dan mempraktikkan
kebebasan itu, karena mereka menyangka bisa mem-
peroleh barang-barang yang menyenangkan dan mewah,
serta budaya atheis dan serba boleh.

Pan dan gan masyarakat ne gara-n egara m4;' u terh adap
penguasanya sama seperti pandangan masyarakat
terhadap kekhalifahan pada masa kejayaan Islam.
Khalifah berkata: 'Jika aku benar maka bantulah aku,
tapi jika aku salah maka luruskanlah aku."

Adapun negara-negara terbelakang, kimia keberun-
tungan mereka dibuat dengan takaran. Dikatakan oleh
Ibnu Rumy:

Keberuntungan itu ada unsur kimianya. Jika
menyentuh seekor anjing maka anjing berubah
menjadi manusia

Allah mengangkat seriap apa yang dikehendak?nya

Pemimpin yang lahir karena faktor keberuntungan
maka dia akan dapat dikalahkan, apalagi ada sebab lain
yang menjadikan dia dilengserkan oleh rakyat dan
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akhirnya dibuang dan diabaikan selamanya. Walaupun

demikian, paganisme politik tetap dipuji dan tidak

dicela, tetap dibiarkan dan tidak dijauhkan' Lalu sang

pemimpin memutar balikkan sejarah dan falsafah

untuk menutupi kelemahan dan kekurangan yang

dimilikinya.
Alangkah anehnya kehidupan masyarakat yang

tertinggal dan alangkah buruknya keadaan mereka'

Darah yang Tidak Menimbulkan Kemarahan

Saya menulis untaian kalimat ini ketika kaum Mus-

lim yang berada di sekitar Masjidil Aqsha sedang

dirundung duka dan dirampas hak-hak miliknya'
Mereka diusir dijalanjalan dan tidakjarang menjumpai
bom di rumah-rumah mereka. Kemudian mereka
mencari perlindungan namun tidak mendapatkannya'

Hal itu terjadi akibat terbunuhnya seorang mahasiswa

Yahudi, sehingga menurut kaum Yahudi harus dibalas

dengan tindakan yang lebih besar dari itu.

Saya berkata: 'Jika ada seorang pemuda Arab yang

seminggu sebelumnya keluar dari rumah, kemudian
dia tidak kembali dan jelasjelas dibunuh oleh tentara

Yahudi dengan dalih bahwa pemuda itu telah melewati

zona terlarang, maka mengapa darah si pemuda yang

begitu mudahnya mengalir tidak menimbulkan
kemarahan? Sementara darah Yahudi yang dengan

semangatnya menggoncang bumi dan menembakkan

misil-misil dibiarkan?"

Saya tidak menunggu jawaban apa Pun' karena saya

tahu apa yang akan diucapkan' Orang-orang Arab adalah

bangsa yang merelakan darahnya, mengabaikan hak-

haknya, serta memberikan,semangat kepada serigala-

serigala untuk menggigitnYa'
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Kelalaian mereka terhadap Islam menyebabkan
tercerai-berainya kelompok-kelompok yang bertikai,
bukannya saling mengikat satu sama lain. Karena itu
tidak usah heran jika kerakusan mereka menyebabkan
kerusakan bumi. Dan saya tidak akan heran kalau
dikatakan: "Binatang-binatang berbisa dan serangga-
serangga telah menyerbu mereka dengan tiba-tiba."

Bangsa Yahudi datang dari Polandia, Rusia, Iran,
atau Yaman. Mereka melupakan tanah airnya yang
dulu dan memutuskan hubungan dengan kampung
halamannya. Mereka menerima pe{anjian baru karena
persaudaraan akidah dan ada hubungannya dengan
Taurat dan Talmud. Mereka berharap dapat mendirikan
tempat peribadatan di atas puing-puing Masjidil Aqsha
dan kemudian Bani Israel akan memiliki otoritas sebagai
pemimpin dunia.

Adapun kaum Muslim, kondisi mereka lain lagi.
Mereka lebih mendahulukan hubungan darah daripada
huLrungan agama. Danjuga lebih mendahulukan seruan
kepentingan daripada seruan akidah serta mendahulu-
kan para penguasa daripada hak-hak rakyat kebanyakan.
Ke mana pun kamu memandang, /ang akan kamu
saksikan hanyalah perpecahan dan permusuhan.

Maka, bagaimana mungkin kita dapat mengecam
orang-oramg luar yang melancarkan serangan terhadap
kita? Saya telah membaca sebuah hadis dari Imam
Baihaqi yang berbunyi: "Sungguh akan datang kepada
manusia suatu zaman dan dalam setiap ikatan ada
pecutnya atau dikatakan terlihatnya busur seseorang di
Baitul Maqdis itu lebih baik dan lebih dicintai dari
dunia seisinya." Makna hadis tersebut adalah bahwa
akan ada penghalang antara kaum Muslim dengan
Masjidil Aqsha sehingga seseorang berharap berada
pada jarak satu hasta dari masjid. Dan hal itu terjadi
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selama seribu tahun. Kaum salib merebut masjid itu
dari pemiliknya, dan masjid itu berada dalam kekua-

saannya selama sembilan puluh tahrrn. Kemudian
Shalahuddin Al-Alyuby merebutnya kembali dengan
mempertaruhkan jiwa dan ragar'ya.

Namun hal-hal yang menyebabkan kita kehilangan
masjid terulang kembali, dan kaum Yahudilah yang

mengobok-oboknya, sehingga mereka menjadi kau'm

yang menguasai kepemilikan tanah. Mereka melakukan
hal-hal yang dapat memudahkan untuk meruntuhkan
masjid itu. Lalu mereka menyingkirkan para pemiliknya
dan membangun gedung peribadatan mereka di atas'

puing-puing masjid.
Apakah kita akan terus dalam kondisi seperti ini,

atau kita akan menunggu sampai Allah mengubahnya?
Sesungguhnya manusia-manusia yang membawa bangsa

Arab sekarang ini adalah para pemimpin dan bangsa

yang menggiring mereka kepada kebinas,aan dan
kehanyutan. Dan tidaklah menjaga perintah Allah
kecuali orang-orang yang diberi rahmat. Apakah syiar

Islam dapat terangkat dan berkibar benderanya? Atau
mungkin kita berada di bawah bendera-bendera lain
sementara kita berada pada bagian yang paling dasar?

Pergerakan Islam di Palestina

Termasuk salah satu keistimewaan Islam adalah

bahwa ketika kakalahan dan kepedihan menggilas
sebuah generasi penerus Islam, maka akan muncul
gcnerasi lain yang lebih tangguh dan lebih gigih dalam

memberikan perlawanan, lebih sabar dalam menghadapi

tindakan para eksekusioner, serta lebih mengetahui
jalan menuju kesuksesan. Barangkali keistimewaan itu
merupakan salah satu penyebab kekokohan dan tumbuh-
nya Islam pada sebagian besar orang yang menemui
cobaan dan menghadaPi rintangan.
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Pada tahun 1948, setengah dari penduduk Palestinir

jatuh ke tangan kaum Yahudi akibat dari kekalaharr

dan persekongkolan arttara PBB dengan kekuatan-
kekuatan kolonialisme dunia. Hal ini menyebabkarr
bangsa Palesrina berada dalam sebuah penjara besar

sehingga mereka tidak dapat melakukan aktivitas
kecuali- masuk dalam perangkapnya. Kaum Muslinr
yang sejati pasti juga ikut merasakan bahwa'dunil
telah menghimpit mereka dan cakrawala di hadapirrr 

"

mereka semakin menghitam.

Walaupun demikian, iman yang kental dan kokoh
itu tidak tergoyahkan, meskipun situasi yang dihadapinr n

semakin runyam. Dalam situasi yang tenang, mereklr
mulai melakukan aktivitas untuk menstabilkan keadaan.

mempersiapkan senjata sebagai langkah preventil,
kemudian mengharapkan pertolongan Allah.

Harian New Yorh Times menulis sebuah beritrt
berjudul: "Animo umat Islam di tengah bangsa Arzrlr

yang wilayahnya diduduki beralih pada fenomenlt
politik."

Harian tersebut mengungkapkan bahwa: Kauttr
Muslim yang mulai menguat di desa Ummul Fahnr

Arab, lebih tepatnya berjarak satu jam di sebelah utara
Tel Aviv, telah mendirikan sebuah terminal yan51

difasilitasi dengan ruang tunggu khusus sebagian untuk
wanita dan sebagian lagi untuk pria.

Pada saat melakukan perjalanan menuju kota,
sebelum sampai beberapa mil dari kota, mereka mampir
ke "Restoran Yons" yang menyediakan minum-minuman
keras dan bermacam-macam bir bagi orang yang
menginginkannya. Restoran yang merupakan tempat
favorit itu mempunyai banyak pengunjung kaum
Yahudi. Kekonyolan itu berlangsung sangat harmonis
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seiring dengan arus Islam yang mulai berkibar
memenuhi sebagian besar desa-desa Arab yang
bersebelahan.

Kemudian beberapa atlet Arab yang berada di
sekeliling orang Yahudi tertarik, dan mereka mem-
llentuk sebuah klub sepak bola yang anggoranya
berjumlah 38 pemain. Sehingga pemisahan desa-desa
di daerah Arab yang diduduki menjadi terorganisir.

Harian Amerika mengungkapkan: Di tengah-tengah
permainan, apabila suara adzan bergema maka semua
pemain pun berhenti untuk menunaikan salat. Mereka
berbaris menghadap ke arah kiblat kemudian menjalan-
kan salat dengan khusyu'. Dan pertandingan tidak
dimulai kecuali jika salat telah usai.

Di beberapa pedesaan yang lemah di wilayah
kekuasaan Aljalil dan beberapa universitas Palestina di
Tepi Barat sampai perkemahan-perkemahan para
pengungsi yang bertebaran antara wilayah utara dan
perbatasan Gaza, ruh intifadhah telah memudar
digantikan ruh ball dalam Islam yang bangga terhadap
diri dan peninggalan-peninggalan sejarahnya. Dan
mereka kembali kepada Allah setelah bencana besar.

Perjuangan Palestina menjadi pergerakan Islam
yang murni dengan dipelopori oleh seorang pemimpin
Muhammad Amin al-Husaini, yaitu seorang mufti
Palestina yang selalu berjuang dengan semangat dan
gigih, sehingga orang-orang timur dan barat bekerja
sama untuk melawannya. Namun kaum Yahudi tidak
sanggup menggoyahkannya sedikit pun. Boleh saja
mereka memijakkan kaki-kaki mereka di sejumlah
tempat, namun mereka tetap tidak merasa menang
dan mereka tidak dapat lepas dari sifat pembawaannya.
Sedangkan para mujahidin, mereka tetap tegar dan
tidak mau tunduk.
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Ketika mereka menjauh dari Islam maka segala

sesuatunya akan hilang. Dan tidak ada pengharapart
kecuali kembali kepadanya.

Kebangkitan Kaum Muslim Tirrki

Hati saya bersama rakyat Turki yang merindukan
agamarrya dan yang ingin hidup dalam naungannya.

Mereka menangis dan terharu ketika dapat mendengar-
kan kembali lantunan adzan yang dikumandangkan
dengan bahasa Arab dari beberapa masjid, setelah

sekian lama dilarang sebagaimana dilarangnya mendoa-

kan kaum Muslim dengan bahasa Al-Qur'an ketika
melaksanakan salat.

Bangsa Turki bermimpi untuk sungguh-sungguh
kembali kepada agamanya. Maksudnya kembali kepada

kejayaan dan kebesarannya seperti di masa lampau.

Tetapi kaum Muslim mengalami kesulitan karena
banyak sekali teror. Sehingga untuk mencapai tujuan.

mereka harus menembus aral yang melintang.

Musuh-musuh Islam terus mewaspadai kebangkitar-r

Islam ini dengan seksama dan penuh kehati-hatian.
Mereka berusaha untuk memasang rintangan di
hadapannya. Universitas Bufallow Amerika mengung-

kapkan: Kebangkitan ini sebenarnya ditujukan untuk
melawan revolusi kultural yang dibangun oleh Mustafa

Kamal Ataturk.

Dengan tuduhan ini dia ingin memprovokasi
pemerintah agar menindak rakyatnya dan mencegah

mereka dari kembali kepada 
^gamarrya. 

Saya membaca

sebuah berita bahwa ada sebuah forum yang dibentuk
oleh universitas Amerika tersebut untuk membahas

tentang animo baru di wilayah Timur Tengah. Mereka

mengadakan pertemuan khusus dengan orang-orang
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Islam di Tlrrki, dengan nara sumbernya adalah Doktor
Edward Philips yang mengangkat topik tentang perkem-
bangan yang sedang terjadi di daerah Islam ini, yane
si setiap penjurunya mengalir arus-arus kesesatan.

Setelah saya cerrnati, tenyata orang itu menggambar-
kan kegagalan-kegagalan dari setiap usaha pengkafiran,
penyesatan, sekulerisasi dan westernisasi yang ditcntang
oleh rakyat Turki selma enam puluh tahun, di mana
sebagian besar bangsa Turki tetap berpegang teguh
pada akidahnya, ibadahnya, tradisi-rradisi Islamnya,
syiar-syiarnya, dan juga syariat-syariatnya. Kesesatan-
kesesatan yang berkelanjutan itu ternyata tidak
bertambah sukses tetapi justru yang bertambah adalah
semakin besarnya keyakinan dan keteguhan.

Doktor yang duduk sebagai pembicara itu berpen-
dapat, bahwa kebangkitan Islam yang membahayakan
itu menunjukkan beberapa fenomena, di antaranya:
pendirian beribu-ribu masjid yang digunakan untuk
rnenunaikan salat, mengajarkan pada generasi baru
tetrtarrg Al-Qur'an, dan halaqoh-halaqoh tahJiclz tumbuh
dengan subur.

Tak ketinggalan pula para mahasiswi mulai
mengenakan jilbab, dan mereka mempunyai keteguhan
hati untuk terus mengenakan busana muslimah ini,
sekalipun dikeluarkan ketetapan tentang pelarangan
busana ini oleh beberapa instansi di 28 universitas dan
sekolah-sekolah menengah. Selain melarang hljab bagi
wanita serta mengintimidasi setiap para pemakainya,
juga melarang para mahasiswa yang berjcnggot panjang
masuk ke lingkungan kampus.

Tapi anehnya mahkamah agung mengesahkan
ketetapan ini untuk menjadi peraturan ltmum. Maka
wilayah Islam pun menjadi terjepit dan sebagian besar
menerima dan terpanggil. Kemudian lapis demi lapis
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benteng-benteng atheis Kamal Atatruk dibangun dan

hari demi hari persekongkolan-persekongkolan kolonial
clunia mengibarkan bendera-benderanya. Hingga buih
yang menutupi permukaan gelombang pun lenyap

sebagaimana ditegaskan oleh firman Allah:

Ad"apun buih i.tu, ahan hi'lct'ng sebagai sesuatu yct'ng tak

ad,a harganya, adapun yang memberi manfatt't hepada

manusia, rnaha ia l,etap di bumi. (QS. ar-Ra'd: 17)

Derita Kaum Muslim

Mungkin kaum Muslim pada masa sekarans ini
lebih banyak mengalami penderitaan dan penyik'saan'

Dan mungkin pula negeri-negeri mereka adalah negeri-

negeri yang dipertahankan oleh orang-orang yang
lemah. Mereka adalah orang-orang yang mengung-
kapkan problema-problemanya dengan teriakan, dan

melawan senjata-senjata yang ampuh dengan tangan
kosong.Mereka menolak kehinaan yang menimpanya,
dan jika tidak maka realitalah yang akan menolaknya.
Alangkah malangnya kejadianini dan alangkah pahit
derita mereka. Oleh karena itu saya merasa bingung
apabila orang-orang Islam digambarkan sebagai kaum
teroris.

Ketika harian Prancis Mounth mengadakan polling,

hasilnya menunjukkan bahwa 50% peserta jajak
pendapat menyatakan orang Islam berada di belakang
setiap kekejaman yang meresahkan dunia'

Peperangan dan pembumihangusan terjadi di
Afganistan dan melenyapkan nyawa orang-orang Muslim,

tetapi tidak ada satu Pun teriakan yang mengungkit-
ngungkitnya. Dan peperangan yang lain terjadi di
Palestina, di mana ribuan keluarsa Arab dibuang di
tempat-tempat terbuka, sementara kota dan desa
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mereka diduduki oleh keluarga-keluarga Yahudi yang
clatang dari timur dan barat Eropa. Undang-undang
Internasional tidak mampu memberikan perlindungan
dengan alasan karena jiwa terorisme melekat pada
bangsa Arab. Yang dilindungi justru malah para
penjarahnya.

Selama beberapa hari gerej a yar,g mengalami
reformasi di bagian selatan Afrika mengeluarkan
statemen yang menjelaskan bahwa akidah Islam adalah
akidah sesat. Tetapi ketika orang-orang Muslim marah
dan melakukan demonstrasi untuk mengecam pan-
dangan yang hina ini, maka mereka memukul dengan
cambuk dan menyemprotnya dengan gas air mata.

Kaum Muslim dari berbagai macam bangsa, turut
mendapatkan percikan kobaran penghinaan, pelecehan,
dan perpecahan itu. Seluruh dunia mendengar dan
menyaksikan. Adapun orang-orang Muslim Filipina,
Bulgaria, Albania, bencana telah menimpa mereka
dalam sebuah kebisuan, karena tidak ada seorang pun
yang mau menaruh perhatian terhadap mereka.
Bahkan orang Islam di tanahnya sendiri sulit untuk
bernafas, serta tidak diijinkan untuk menebarkan
ajar an-ajar a r'rly a di kam pun g-kamp un g yan g j an gkau-
annya lebih luas.

Walaupun demikian keadaannya, orang-orang Islam
tetap saja dianggap sebagai kaum terotis yang merupa-
kan sumber kekerasan yang ditakuti oleh dunia. Kita
dituntut untuk menjilat luka kita dan tersenyum
kepada algojo-algojo yang memukul punggung kita.
Kita dituntut untuk menganggap kebenaran kita
sebagai sebuah kebatilan dan kebatilan dari selain kita
adalah sebuah kebenaran. Dan kita juga dituntut
untuk melakukan seperti apa yang dikatakan oleh
penyair:
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Jika kami sakit,

maka kami akan pergi dan menjenguk kalian

Dan.jika kalian salah,

maka kami akan datang dan meminta maaf kepada kalian

Siapa yang berhak dikecam? Para pelaku kriminal
yang tidak segan meramPas hak-hak kita tanpa ada rasa

cemas? atau mereka yang dirampas, yang kehormatannya

disia-siakan, dan perasaan serta syariat mereka diinjak-
injak? Mengapa mereka takut terhadap perlawanan 

"

yang berani mati itu?

Kita berada di sebuah dunia di mana kebenaran
telah ditumbangkan, orang-orangjujur telah diragukan
dan pengkhianat telah dipercaya. Semoga saja kaum

Muslim memiliki sesuatu yang dapat menakutkan para

penyerang dan menjegal para penipu.

Ucapan Para Penjahat yang Satu

Penyesatan istilah dan pemutarbalikkan pemahaman
merupakan metode yang umum digunakan dalam
memerangi kebenaran dan memojokkan para pembawa-

nya, disertai penyingkiran kebenaran dari pemikiran
masyarakat. Sehingga mereka yang membela dan
mempertahankan tanah air, kehormatan, sejarah dan
juga warisan-warisannya justru digambarkan sebagai

seorang teroris. Dan yang aneh, sebaliknya mereka yang

merampas tanah sebuah negara dan menancapkan di
atasnya bendera-bendera kolonialisme, justru digam-

barkan sebagai pemegang kebenaran.

Saya menduga bahwa bencana ini adalah akibat
adanya doktrin baru yang bertujuan melenyapkan
kebenaran. Namun setelah saya k{i secara lebih seksama,

ternyata ucapan para penjahat itu sama saja (itu-itu
jrga) walaupun sudah berabad-abad. Al-Qur'an telah
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tc:lah menceritakan tentang ucapan Fir'aun ketika
rlia menghalalkan darah Musa dan menyatakan
akan membunuhnya.

D an b erkata Fir' aun ( kepada pembesar-pembesarnya ) :

'Ili,arho,nlah ahu membunuh Musa dan hendahlah ia
memohon hepada T\thannya, karena sesungguhnya ahu
hhawa,tir dia ahan menukar ag&mamu atau menimbulhan
hentsa,hon di muhn, bumi.' (QS. al-Mukmin: 26)

Fir'aun yang cemburu terhadap agama yang
rncncintai kebenaran dan perbaikan itu takut kalau-
liulau Musa melakukan perusakan di muka bumi dan
rnenyebarkan kekacauan-kekacauan. Berarti Musa
rrclalah seorang teroris yans tidak berhak untuk hidup!

Hanya itu ucapan yang diproklamirkan oleh para
pcnjajah kulit putih yang berada di bagian selatan
\{iika untuk melenyapkan bangsa negro. Begitu jugalah
ucapan yane dituduhkan kaum Kristen Filipina untuk
rrrcmbabat orang-orang muslim yang berada di bagian
sclatan. Padahal orang-orang Muslim itu sudah tinggal
scjzrk satu abad silam dan mereka memiliki tanah yang
srrbur di mana-mana. Namun peperangan yang tidak
rliduga-duga itu telah melukai dan memerosokkan
rrrcreka kelompok demi kelompok, sehingga mereka
rrrcnyerahkan sebidans tanah milik mereka yang
.rkhirnya mempersempit ruang gerak agama maupun
Iiekayaan mereka.

Sekali peristiwa saya mendengar pertikaian "Kaum
\'luslim Pribumi". Saya merasa aneh dengan istilah itu,
lalu saya meyelidiki ihwal yang sebenarnya. Ternyata
korban-korban penindasan itu tidak menuntut lebih
lranyak dari kehidupan ini kecuali masuk ke dalam
lringkai Islam. Hanya saja bingkai ini kemudian ditinegal-
kan karena mereka dicap sebagai bagian dari teroris.

78 - Kebenaran yang Pahit



Perhatikan berita ini yang saya baca dariharian Natt
York 'fimes, yaitu sebuah artikel tentang keadaan Islam.
di Israel. Harian itu mengungkapkan: Di daerah tepi
barat telah selesai dilaksanakan sebuah perlombaan
yang diselenggarakan oleh mahasiswa Islam Universitas
Berzet yang diikuti oleh 400 peserta. Dengan semangat
yang menggelora dan sorak sorai yang meluncur dari
setiap pangkal tenggorokan, mereka berkata: "Aku
orang Muslim, orang Arab dan orang Palestina"

Harian tersebut mengomentari peristiwa tersebut"
dengan mengatakan: Ada seorang mahasiswa sekuler
yang menyaksikan langsung pertunjukan ini dan dia
menggambarkan peristiwa itu sebagai bagian'dari
intimidasi.

Stempel Islam adalah bagian dari teroris, sedangkan
stempel lainnya tidak dianggap sebagai beban dan
tidak pula sebagai hal yang membahayakan.

Siapa yangMemtrantu Akidah Thuhid

Saya berkata kepada seseorang yang cukup lama
hidup di Uni Soviet dan kebetulan tinggal bersama-
sama selama beberapa waktu di Amerika Serikat:
"Kamu pasti tahu kondisi kehidupan dalam negeri di
dua negara besar itu, dan juga kultur individu serta
kultur sosialnya. Ceritakanlah kedua hal itu kepada
saya, dan juga sisi-sisi negatif yang kamu ketahui."

Tapi dia justru balik bertanya: "Apa yang Anda
maksud dengan sisi-sisi negatif itu?" Lalu saya menjawab:
'Jangan ceritakan kepada saya tentang mewabahnya
minuman-minuman keras dan kecanduaannya, karena
mereka adalah para pecandu dan pengedarnya. Dan
jangan ceritakan pula kepada kami tentang mencuatnya
nafsu-nafsu birahi, karena memang mereka melihat itu
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sebagai sebuah panggilan dan hal yang normal' Jadi
tidak ada artinya memasang rintangan di hadapan

mereka. Kami orang-orang Islam menyatakan perilaku

itu sebagai sebuah penyimpangan dan kami meyakini

bahwa Nibi Musa, Isa dan Muhammad pastigrenolaknya'

Mereka menyatakan rintangan-rintangan yang mereka

tolak itu sebagai hal yang haram, padahal kami orang-

orang Islam menyaakannya sebagai hal yang halal' Hal

inilah yang menyebabkan perkawinan di dunia Islam

mejadi rusak.

Tolong ceritakan kepada saya tentang sisi-sisi lain

pada dua masyarakat dari dua negara yang sekarang

memimpin umat manusia ini."

Pria itu diam sebentar, kemudian dia berkata:
"Moto pertama dari kedua negara ini adalah bekerja

keras tinpa pernah berhenti beraktivitas, tidak pernah

sepi dari lalu lalang, dan kebanyakan mereka tidak
kenal istirahat kecuali hanya sebentar. Seolah-olah ada

kenikmatan tersendiri dengan istirahat yang terbatas,

dan setelah itu mereka memulai lagi bekerja keras

sampai merasa letih.

Dari mulai waktu fajar dapat dilihat para pejalan

kaki dan para pengendara terus mengalir' Kemudian

mereka bergegas menuju ke tempat tujuannya dengan

kecepatan seperti orang yang diusir oleh tenggelamnya

mat;hari. Sehingga, ketika mereka melaksanakan
pekerjaannya, badan, perasaan, pikiran, peralatan,

,u.urru, dan juga tradisi mereka, semuanya memberikan

kontribusi dalam perjuangan yang menegangkan untuk
memperoleh apa yang diinginkan atau yang diimpikan'
Perjuangan ini tidak akan berakhir kecuali setelah

meieka teristirahat untuk selama-lamanya' Tapi, tak

lama setelah itu pun, mesin kerja kemudian berputar

sekali lagi dan ridak akan pernah berhenti sejenak pun'"
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Lalu saya bertanya: "Apakah aktivitas di Rusia dan
Amerika benar-benar sama?" Kemudian dia menjawab:.
"Ya..., sama. Hanya motivasinya saja yang mungkin
berbeda. Di Rusia orang yang tidak bekerja akan mati
kelaparan, karenajaminan sembako dan tempat tinggal
tidak diberikan kecuali dengan kartu tanda kerja' Dan
itu terjadi di setiap negara bagian yang masih dibawah
pemerintahan negara itu."

Lalu saya bertanya: "Kalau di Amerika?" Dia
menjawab: "Kalau di Amerika seseorang membangun"
rumah, membeli perabot, menawar barang-barang
belanjaan, dan juga memiliki mobil adalah melalui
angsuran yang dibayar tiap bulan. Sehingga dia harus
mengumpulkan sesuatu yang dipersiapkannya untuk
mengembalikan pinjamannya karena kalau tidak maka
mereka akan kelaparan, atau mungkin mati."

Lalu pria itu melanjutkan ceritanya: "Ada perlom-
baan yang menakutkan yang terjadi di ladang, pabrik,
pasar, sekolah, dan di lembaga-lembaga yang menjadikan
orang-orang yang mendaftar dan memenangkannnya
sebagai seorang milyuner."

Kemudian saya menimpali: "Dan menjadikan orang
yang ingkar terhadap Tuhan mamPu membantu orang-

orang atheis, serta menjadikan orang yang sangat
percaya terhadap trinitas mampu membantu sekutunya.

Kalau begitu kamu dapat melihat kekuatan-kekuatan
apa yang membantu akidah tauhid? Dan apa hasilnya
yang nyata, peperangan atau kedamaian?
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Gorbachev dan Kaum Muslimin

Majalah Prancis Actuality memuat sebuah artikel
pendek dengan judul yang cukup menggigit: "KOB
versus Muhammad". Yang dimaksudkan majalah
tersebut adalah perdebatan antara intelej en-intelej en
Rusia dengan si penulis.

Artikel ini mengungkapkan: Dalam bulan-bulan
terakhir ini, Uni Soviet melipatgandakan serangannya
terhadap Islam di Asia Tengah serta menegaskan
penolakannya terhadap kelompok-kelompok Muslim
yang hidup di wilayah-wilayah ini, padahal mayoritas
mereka adalah penduduk pribumi. Dengan satu tujuan
yaitu memalingkan mereka dari agamanya dan menjauh-
kan mereka baik dari akidah maupun ibadahnya.

Telah diketahui bahwa rakyat yang memiliki
semangat juang mulai banyak mengunjungi. makam
Gorban Murad Hisyam, seorang pemimpin perjuangan
Islam yang menyerang Rusia. Ia memimpin sebuah
kelompok yang telah mengobrak abrik pemerintah
kekaisaran, yaitu sebuah kelompok perjuangan yang
sangat keras dan berani. Dalam perjuangan itu orang-
orang Muslim Turkistan berjuang melawan tentara
kekaisaran salib.

Perjuangan mati-matian kaum Muslim yang patut
dijadikan tauladan itu tidak mampu mengalahkatl para
penyerang, dan akhirnya kaum salibis Rusia menduduki
negeri-negeri mereka untuk kemudian diserahkan
kepada para penjajah merah. Sekali lagi kaum Muslim
gagal membebaskan diri serta peninggalan-peninggalan
mereka dari serbuan kaum salibis. Walaupun demikian,
mereka tidak putus asa dan tidak mau tunduk, bahkan
secara terus menerus dan tak kenal henti mereka
menjaga kehormatan dirinya melalui perjuangan spiri-
tual dan sejarah.
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Harian Souiet Uzbahhista?? menuturkan bahwa:
Penumpasan kelompok Islam yang melakukan aktivitas
untuk menghidupkan Islam di dalam negeri telah
tuntas. Pemimpin pergerakan ini dihukum 7 tahun
kurungan penjara. Dia adalah seorang pekerja di
Thoskond yang berada di kawasan ibukota. Dia
dipenjarakan di sebuah asrama tentara yang terkenal
dengan kekerasan dan kebengisannya.

Kelompok kecil ini membagi-bagikan brosur
kebudayaan yang dicetak dengan dua bahasa yaitu
bahasa Arab dan Uzbekhistan, sambil juga membagi-
bagikan kaset rekaman Al-Qur'an.

Sebuah harian yang berhaluan komunis menjelaskan
bahwa tidak berapa lama kemudian sebuah sekolah
nonformal yang didirikan untuk menghafalkan
Al-Qur'an dan belajar ilmu-ilmu Islam ditutup sama
sekali. Dijelaskan pula bahwa sekolah itu dipimpin oleh
Malla yang tidak dikenal.

Ruh Islam yang menyala-nyala di Uni Soviet bagian
timur telah menyebabkan pemimpin besar Rusia Mr.
Gorbachev menjadi gusar, sehingga dia mengajukan
tuntutan yang bersifat mendesak untuk mengumumkan
perang baru terhadap keyakinan Islam dan menumpas
habis hal-hal yang mempercepat dan memastikan
kembalinya keyakinan Islam serra mengganti sejumlah
pemimpin setempat yang moderat.

Kebangkitan Islam tumbuh di seluruh penjuru
dunia. Sehingga sadar tidak sadar, Islam selalu
menggoyangkan eksistensi kehidupan.

Apakah bangsa Arab tahu tenrang hal ini? Dan
apakah media masa mereka meliput pergerakan yang
tangguh ini? Ataufah kita akan mengetahui berita-
berita tentang saudara-saudara seiman kita justru dari
media-media masa barat?
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Apa yang Kita Perbuat Terhadap Mereka?

Jumlah kaum Muslim di Uni Soviet mencapai lebih

dari seperempat jumlah penduduk, dan kebanyakan

berada di wilayah barat dan timur. Sedangkan di
wilayah tengah dan utara jumlah mereka sedikit dan

tersebar. Wilayah-wi layah yang m ereka te mpati m erupa-

kan sumber kekuatan dan kekayaan Rusia. Tetapi

sebagian besar orang-orang Muslim diremehkan
kedudukannya sehingga kehilangan masa depan.

Ketika Rusia berada dibawah pemerintahan kaisar,

kaum Muslim digambarkan sebagai orang-orang kafir
yang tunduk kepada gereja Timur, sehingga ketika

gereja itujatuh di bawah kekuasaan tentara revolusioner
merah yang tidak suka pada semua agalr:a, maka kaum

Muslimlah yang harus menanggung beban penyiksaan

yang berlipat ganda. Dan kaum fanatik baru bergabung

dengan kaum fanatik lama.

Kemudian terjadi perubahan yang mendadak di
departemen sosialis pada masa kepemimpinan baru
"Michael Gorbachev". Saya berusaha mengamati dia

lebih jauh. Apa yang saya temukan? 'fernyata orang itu
berupaya menstimulasi ekonomi sosialis agar mengikuti
ekonomi barat dalam efisiensi dan kemewahannya. Dia

ingin mengangkat pejabat-pejabat besar, yaitu pejabat-

pejabat yang lebih kuat, lebih pandai dan lebih cinta
kepada rakyatnya. Dia juga ingin mengobati kurangnya

semangat, menguatnya kekerasan serta sempitnya
pandangan tentang perindustrian dan pertanian di
jajaran pimpinan Pusat.

Inilah yang disebut dengan keterbukaan politik
baru, yaitu keterbukaan sebatas melakukan hubungan

dengan negara-negara sukses dan kaya untuk menye-

nangkan rakyatnya. Adapun sisi yang menggelisahkan

84 - Kebenaran yang Pahit



kita adalah pendukung Michael yang lebih getol
menggembar-gemborkan atheisme dan mengarahkan
serangan-serangan yang lebih luas terhadap kesadaran

beragama serta menentang setiap keinginan untuk
beriman kepada Allah. Bencana ini menimpa sebagian
besar kaum Muslim ketika sebagian pemimpin mereka
disingkirkan dan pintu-pintu gerbang menuju kepada
aktivitas ilmu dan sosial dikuatkan.

Kami sangat marah dengan tingkah membabibuta
yang keterlaluan ini. Kami pun merasa sakit karena
berpuluh-puluh juta kaum Muslim hidup dalam
kesengsaraan. Tidak ada yang bisa saya lakukan.selain
mencela diri sendiri dan saudara-saudara saya. Jumlah
kaum Yahudi di Uni Soviet kurang dari 2Vo jumlah
penduduk. Walaupun demikian mereka memagang
jabatanjabatan keilmuan yang urgen dan juga menda-
patkan berbagai penghargaan dunia dalam bidang
pendidikan dengan predikat terbaik. Gaung suara
mereka didengar dalam kisah hak-hak asasi manusia'
Golongan masyarakat umum dan tertentu bersiap-siap

untuk pindah ke Israel guna memperkuat Yahudi di
masa depan.

Apa yang dilakukan kaum Muslim dengan menyak-

sikan kenyataan ini? Dan apa yang membuat suara

mereka bungkam di negeri ini?

Saya khawatir budaya yang membuat terlena dan
juga pertikaian dalam berbagai masalah fiqih yang tidak
prinsipil, akan jauh lebih membius kaum Muslim
daripada bahaya laten komunis itu sendiri. Sungguh,
ini merupakan bencana yang besar.
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Angles Memutuskan Untuk Menduduki Aljazair

Ketika teringat Karl Marx, maka teringat pula kawan

seperjuanean dan mitra sepemikirannya, Frederik
Angles. Mereka sama-sama pemegang gagasan-gagasan

komunisme dan penulis tenlang sisi-sisi kekuatannya.
Slogan-slogan yang diangkat adalah pembebasan bangsa'

penghormatan kemanusiaan, serta penghancuran
belenggu-belenggu pengkhianatan dan pelecehan yang
ditanamkan oleh musuh-rnusuh rakyat dan budak-
budaknya.

Kami mendapatkan sebuah pandangan yang masih

berlaku tentang pemikiran dan pendapat Angles dari
salah seorang warga Arab yang berada di Paris ketika
dia menjadi koresponden pada harian Th'e North Stur

edisi bahasa Inggris. Orang-orang Perancis pada saat

itu melakukan perang salib vang kejam terhadap Aljazair.
Darah kaum Muslim banyak yang tertumpah dan nilai-
nilai kemanusiaan diinjak-injak di bawah kaki tentara
salib dengan penghinaan dan kemarahan.

Bagaimana sikap filosof komr-rnis yang besar itu?
Karena sikapnya memarlg pengkhianat, dia menyetujui
penjajahan Perancis karena ingin memperkuat pengaruh
kaum borjuis yang sudah matang kepada orang-orang
Aljazair yang digambarkan sebagai para pencuri dan
orang-orang federal. Orang-orang Perancis mengancam
pemimpin Abdul Qodir, setelah kekalahan di depan
tentara-terltaranya yang cukup banyak, akan dipaksa
pergi ke Mesir atau ke negara Arab mana saja. Kemudian
mereka menangkapnya di padang Sahara clan mengam-
bilnya sebasai seorang tawanan. Angles berkata:
"Menurut kami, orang yarig paling beruntung adalah
orang yang berhasil menangkap pemimpin Arab ini.
Hal itu karena perjuangan para penghuni padang Sa-

hara (badwi) tidak ada gunanya."
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Diajuga berkata: "Abdul Q.adir mengecam pengania-
yaan yang dilakukan oleh tentara Perancis, padahal
pendudukan Aljazair adalah untuk kepentingan kema-
juan peradaban dan akan menghentikan pembajakan
negara-negara Maroko, dan akan menjadikannyir
pensuasa laut tengah sehingga tunduk kepada hukum-
hukum negara ini dengan sebuah petisi dan mengusir'
selain rakyat mereka dengan tanpa pembajakan, serta
tanpa memungut pajak dari negara-negara Eropa kecil.''

Kemudian filosof komunis yang tinggi itu berkati,r
lagi: "Kami sedih karena para penghuni padang Sa-

hara kehilangan kebebasannya. Tapi kami.tidak
boleh melupakan bahwa para penghuni padang S:r-

hara itu adalah golongan pencuri. Mereka adalah orang-
orang biadab yang terlahir jauh dari kemuliaan."

Lalu Angles menutup komentarnya dengan kata-
kata ini: "Orang Prancis penuh dengan peradaban
dan kemajuan yang tentunya lebih baik dari masyarakat
biadab ini dan pemimpin AJjazair yang federal, pencuri
atau bandit itu."

Itulah pendapat pemimpin komunis tentang kita.
Kami menghadiahkannya untuk orang-orang komunis
Arab dan kami tahu mereka akan menerimanya densan
lapang dada.

Bualan Murid-Murid Pendeta

Saya melihat seekor serangga terbang di udara.
Serangga itu masuk ke dalam racun jarum karena
tensesat. T alu saya berkata: Mahasuci Allah lang mengawasi
organ dan sayapnya. Pada waktu yang bersamaan, Allah
juga mengawasi bumi kita yang berputar pada porosnya.
Bahkan menjadikan setiap petak halaman diterpa
oleh sinar matahari dalam waktu milyaran tahun.

Keinginan Kita da,n Kehendak Allah -87



Saya mengetahui sebuah sisi dari keagungan Ailah
setelah saya membaca Al-Qur'an, sejarah perjalanan
Muhammad dan hadis-hadisnya.

Saya mengakui, bahwa saya juga telah membaca
buku-buku lainnya yang berbicara tentang luar angkasa.

Dan saya merasa bahwa pembahasan buku-buku itu
tentang Allah berbeda dengan Al-Qur'an karena
ternyata buku-buku itu dapat memadamkan jiwa,
menggelapkan pikiran dan menyesatkan tujuan.

Oleh karena itu, banyak kelompok manusia yang
mengingkari Al-Qur'an dan mendustakan Nabi
oembawanya. Awalnya mereka adalah kelompok orang-
orang Badwi dari masa awalJahiliyah.

Mereha berk,ata: "Dongengan-rLongengan orang dahulu
dimintanya supaya ditulishan, maha, dibacahanlah
dongengan itu hepadanya setiap pagi dan petang." (QS.
al-Furqan: 5)

Setelah mereka, lalu datang golongan para pendeta
dan kaum orientalis yang juga mensikuti jejak orang-
orans Badwi terdahulu, sehingga mereka tak ubahnya
seperti membuat sandal dengan sandal. Mereka juga
menghantam Al-Qur'an dengan serangan dan serbuan
yang membabi buta.

Kemudian datang kejelekan yang ketiga, yaitu mu-
rid-murid para pendeta yang ada di negeri kita. Mereka
mengulang-ulang ucapan para gurunya dengan gaya

bahasa yane sudah tidak aneh. Di antara mereka adalah
DR. Mohammad Arkoun, yang dalam sebuah artikelnya
tentang Islam dan keilmuan, dia mengungkapkan:
"Kami mensatakan hal itu tanpa masuk ke tempat-
tempat yang menyesatkan yaitu teologi, dan juga tanpa
mempertimbangkan Al-Qur'an sebagai kalam yang
datang dari langit."
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Al-Qur'an tidak dianggap sebagai wahyu ketuhanan'

Ini bukanlah tuduhan yang baru karena kami telah me n-

dengar sebelum-sebelumnya. Kami pun mengetahtii

kuantitas dan kualitas orang-orang yang mengatakanrlva'

Tetapi yang mengherankan, dia membenarkan ucapari

yang di dalamnya terdapat sebuah tuduhan' Sementarrt

kitat-kitab yang palsu, tidak ada yang menggunjingnya'
"Tauhid yang bersih, penyingkapan tabir keaguugitrr

Allah yang ada di dalam kerajaan-Nya, pembebasatt

akal dari beban:beban nafsu dan belenggu-belenegrr

taklid, pembebasan para nabi dari tuduhan pemabtrk'

pezina, penipu dan pengkhianat serta pembatasal)

p..tur.rgg.,ngjawaban kodrat manusia di dunia darr

ikh..ut, semlra itu tidak datang dari langit' Yang.jelas'

wahyu ketuhanan tetap menjadikan sebuah pikirarr

yang rendah dan hayalan-hayalan lemah' Sunggulr

iami tetah meninggalkan itu semua."

Dan kami juga menemukan pernyataan lain yarrt

diungkapkan oleh Doktor Arkoun yang berlawanarr

dengan Al-Qur'an. Barangkali ini adalah awal pcrti

puannya yang mengandur-rg kebenaran palsu' Drrr

menyebutkan alasan lain yang menunjukkan bahu:r

AI-Qur'an bukan datang dari langit, yaitu: "Atlrr

penelitian terhadap dokumen-dokumen lain sepclti

Lalnya dokumen-clokumen Laut Mati yang telalr

clitemukan baru-baru ini. Hal itu diinformasikan juu:i

kepada kami oleh beberapa sumber dari perpustakairrr

khusus milik Darwis di Syiria, Isma'ilyah di Inclirr'

Zaidiyyah di Yaman dan Alawiyah di Maroko'

Dari perpushkaan-perpustakaan yang jauh ittr'
seperti telah disebutkan oleh Doktor yang meneliti'
diperoleh dokumen-dokumen yang ridak valid dan

mengada-ada, karena pintu gerbangnya telah terkunci'
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Dokumen-dokumen yang tidak valid dan cende-
rung mensada-ada ini bagaikan tumbuhan putri malu
yang menyaksikan bahwa Al-Qur'an tidak datang dari
langit, begitu juga manuskrip Laut Mati."

Dari sekian banyak bualan yang pernah saya baca
dari orang-orang yang anti Islam, saya tidak menemukan
sesuatu yang lebih hina dari bualan ini. Menyelidiki
kebohongan Al-Qur'an dari beberapa sumber yang
khayal ini bukanlah sebuah ungkapan ilmiah dan
bahkan jauh dari keilmuan.

Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan
kepada para dedenghol Universitas Sorbon: Beginikah
gaya bahasa kalian dalam pengk{ian Al-Qur'an? Apakah
ini yang dijadikan sebagai dasar dikeluarkannya gelar
keilmuan? Dan apakah ini sebuah penelitian yang murni
dan penyelidikan tentang kebenaran?

Penelitian-penelitian terhadap Islam yang ditangani
dengan cara ini adalah sesuatu yang benar-benar
menggelikan. Ingat, kami sangat mengetahui kemam-
puan universitas yang menipu ini serta perasaan
dendam membuta yang bersembunyi di balik gelar-
gelarnya.

Kebodohan di Atas Kebodohan

Saya merasa cemas ketika membaca tentang seorang
penulis yang memiliki pemahaman dan kesimpulan
yang buruk dan menimbulkan pertentangan.

Dalam perdebatan seputar kekhalifahan Nabi, DR.
Arkoun mengatakan: "Ada sebuah sisi yang hanya
melekat pada keluarga Nabi saja. Mereka itu dibebani
dengan fanatisme tanpa ada keharusan untuk menolong
saudaranya baik itu yang menzalimi maupun yang
dizalimi. Hal ini sebagaimana pula yang dikatakan oleh
orang-orang Arab."
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Ungkapan ini sangat bodoh. Tidak ada seorang
pun dari keluarga Nabi yang mendatangkan perdebatan,
seputar Saqifah bani Sa'idah tentang pemilihan khalifah.
Apa yang terjadi di kalangan masyarakat tidak ada
hubungannya dengan fanatisme tanpa keharusan seperti
yang diungkapkan oleh penulis dalam contoh yang
disebutkannya.

Contoh tersebut adalah penggalan awal dari hadis
sahih yang berbunyi: Tolonglah saudaramu baik yang
menzalimi maupun vang dizalimi. Ketika ditanya,
"Bagaimana kita menolong orang yang menzalimi,
wahai Rasulullah?" Lalu beliau menjawab: "Cegahlah
dia dari kezalimannya." Sehingga logika persaudaraan
Islam adalah mencegah saudara kita dari melakukan
penyimpangan dan merintangi jalannya ketika dia
berbuat aniaya. Di mana sifat fanatik dari membantu
orang yang melakukan kebatilan karena dia dekat?

Penul.is itu mengatakan: "Di sana kami dihadapkan
pada sebuah permasalahan khusus ilmu psikologi yang
tidak diketahui oleh sejarah positif (buatan)."

Ilmu macam apa bung? Yangjelas, kami dihadapkan
pada sebuah permasalahan dari spesialis llrr'w melancholi
(penyakit depresi psikis) dan lelucon orang orientalis.

Selanjutnya Arkoun mengatakan tentang penghim-
punan Al-Qur'an: "Hal wajar seandainya diajukan
sebuah pertanyaan tentang pengumpulan surah-surah
Al-Qur'an secara sempurna. Khalifah pertama Abu
Bakar memikirkan perlunya pengumpulan semua
surah Al-Qur'an dan penulisannya untuk menjaga
kelestariannya. Dan mushafini telah diserahkan kepada
A'isyah binti Abu Bakar.

Dalam penjelasan ini ada beberapa kebohongan.
Abu Bakar tidak menulis dan tidak pula memerintahkan
untuk menuliskan sedikit pun dari Al-Qur'an. Perintah
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vang dikeluarkan adalah mengumpulkatl naskah-naskah
rang ditulis pada zaman Rasulullah. Dan itu telah
r likumpulkan semuanya. Kemudian lembaran-lembaran
irri dititipkan kepada Hafshah, bukan kepada A'isyah.

Mushcrf yang dikumpulkan tidak ada hubungannya
rlcngan keotentikan Al-Qur'an yang dipenggal sebelum
tlzrn sesudah pengumpulan. Pada masa Rasulullah
.t'buah negara dibangun dengan Al-Qur'an. Ada pagar
lrrrkrrm yang mem-bachup pagar rakyat yang memahami
\l-Qur'an huruf demi huruf.

Mus h a,f y ang di ti tipkan pada Hafsh ah dimanfaatkan
,rlch sahabat Utsman untuk mengoreksi dari segi
lracaannya saja, dan tidak seorang pun dari sekian
lr:rrryak penghafal yang menyangka bahwa 'mushaf itu
r('r'nyata dibutuhkan sebagai bahan bacaan atau studi'"

Apakah DR. Arkoun tahu bahwa Injil Isa yang
rtilenyapkan karena disembunyikan, dan para pengi-
krrtnya lari karena melawan negara-negara yang
nrcmeranginya? Apakah dia juga tahu bahwa Nabi
\[usa wafat dan kaumnya dipenjara di padang Sahara,
nraka kenapa sebuah negara yang didirikan oleh
rrrcreka setelah itu diserang oleh musuh-musuhnya
rrrng kemudian meruntuhkan bangunan-bangunan
r lan menyembunyikan Thurat?

Dia tidak tahu bahwa hanya AI-Qur'an yang tetap
.cbagai ajaran langit untuk penghuni bumi. Akan
r<'tapi pemimpin-pemimpin yang mengajarkan permu-

'rrhan terhadap Islam, mereka sukses dalam melawan
\l-Qur'an dan Nabi pembawanya.

Dalam sebuah artikel yang panjang dia mengulas
tentang Nabi Muhammad saw sebagai pembawa risalah
terakhir. Dalam mengungkapkan itu dia menghilangkan
rasa hormat dan malu. Sedangkan ketika berbicara
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tcntang p2u'it llal)a )ulls lltcllgLlllgkllLllya scbagai
penanggung jawab kebudayaaan Islam di Sorbon, maka.
dia berbicara dengan penuh etika dan kesopanan.

Beberapa Pelajaran dari Perlawanan
Utsman bin Affan

Terkadang saya berhenti untuk lebih banyak
merenung di tengah pertikaian orang-orang saleh.

Terkadang pula saya merenungkan kehinaan dunia 
"

yang ditinggalkan oleh para pemiliknya dalam kondisi
yang mengejutkan. Maka dengan cara yang kasar saya

berkata: "sungguh dunia milik Allah ini memang
benar hina seperti pandangan para wali Allah karena'

telah mengalirkan darah mereka dengan cara yang
biadab."

Atau saya berkata: "sungguh nampak kcbcnaran
yang ada pada sebagian manusia dan sungguh tersem-

bunyi kebenaran pada sebagian lainnya. Sehingga saya

melihat, sebagian mereka mati sebagai tebusan balas

dendam terhadap sesuatu yang belum mereka ketahui.
Dan saya melihat pula sebagian lain membrtnuh sebagian

lainnya dengan kemarahan atas sesuatu yang juga
belum mereka ketahui.

Kita tahu bahwa hari gugurnya seorang syuhada

adalah hari lahirnya di alam yang kekal dan kcpin-
dahannya ke alam surga. Walaupun demikian, kami
benci dengan semakin merebaknya para penjahat yang

menumpahkan darah mereka serta menginjak-injak
kehormatannya.

Kami mempunyai banyak sahabat yang telah Allah
angkat derajatnya. Mereka adalah para syuhada yang
sudah -jauh lebih lama mendahului. Kami juga
mempunyai banyak guru yang sepanjang hidupnya
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menjadi mujahid. Dan dijalan Allah-lah mereka berjihad
dengan banyak sayatan di tubuhnya. Sekarang mereka
berbahagia dengan apa yar'g telah mereka persem-
bahkan. Kadang saya berdoa untuk mereka atau
mengenang mereka untuk kemudian tenggelam dalam
pemikiran yangjauh dan dalam. Alangkah berharganya
kehidupan para sy-rhada dan alangkah tololnya mereka
yang menzaliminya.

Apa yang telah membangkitkan perasaan-perasaan
ini dalam jiwa saya? Saya membaca ucapan yang
dilontarkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Dia
berdialog dengan musuh-musuhnya sebelum mereka
rnengalahkannya. Dia berkata kepada mereka: 'Jilia
kalian menemukan dalil dalam Al-Qur'an bahwa kalian
clapat mengikat kakiku dengan tali pengikat maka
ikatlah."

Mereka tetap bersikeras untuk membunuhnya,
maka kemudian dia berkata: 'Janganlah kalian m'embu-
nuhku. Aku pernah mendengar baginda Rasulullah
saw bersabda: 'Tidaklah halal darah seorang Muslim
kecuali karena salah satu dari tiga perkara. Pertama,
orang yang hufur setelah beriman. Kedua, orang yang
berzina setelah kawin. Atau yang ketiga, orang yang
membunuh dengan tanpa alasan. Demi Allah, aku
sama sekali tidak pernah berbuat zina, baik itu pada
masa Jahiliyah maupun setelah Islam. Aku juga tidak
pernah berkeinginan untuk mengganti agamaku sejak

diberi petunjuk oleh Allah. Dan begitu juga, aku tidak
pernah membunuh seorang pun. Maka dengan alasan

apa mereka membunuhku?"'

Lalw Zard bin Tsabit datang menemui lJtsman,
kemudian dia berkata kbpadanya: "Orang-orang Anshar
berada di pintu dan mereka mengatakan: Jika perlu,
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kami adalah para penolong 
^gama 

Allah."' Mereka
mengatakan itu dua kali. Lalu Utsman menjawab: "Tidak

[bagi mereka yangl membantu dalam pembunuhan."

Utsman menjadi orang yang asing dalam kecerdikan
dan pengorbanannya untuk kedamaian serta penolakan-
nya terhadap perlawanan berdarah. Demikian pula, dia
dipandang sebagai orang yang asing dalam cara
hidupnya, kedermawanannya, kehalusan budi peker-
tinya, serta rasa cinta terhadap Tuhannya.

Tetapi masyarakat kecil yang hina telah berani
melangkahi seseorang yang malaikat saja merasa malu
dengannya. Dan mereka telah membunuhnya ketika
dia sedang membaca Al-Qur'an.

Muhammad bin Sirin mengatakan; "Kelika orang-
orang mengepung Utsman, dan kemudian masuk untuk
membunuhnya, maka istrinya berkata: Jika kalian
membunuhnya maka fketahuilah] dia telah menghidup-
kan malamnya dengan satu rakaat yang di dalamnya
terkumpul ayat-ayat Al-Qur' an.' "

Kata-kata Utsman sebelum beliau wafat, ujiannya
yang panjang dalam memperjuangkan Islam, serta
keberanian rakyat kecil dengan tanpa hormat untuk
mendahuluinya, semua itu telah membangkitkan
diriku untuk memandang rendah kehidupan dunia,
menganggap hina rakyat kecil dan orang-orang yang
melawan kebenaran.

Namun demikian, perasaan pun berubah menjadi
merasakan kedekatan dan penghargaan terhadap setiap
para syrrhada yang kehidupannya telah ditutup oleh
Allah dengan kematian di jalan-Nya, dari awal hingga
akhir kehidupannya.
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R3ja Inggris Yang Masuk Islam

Ahli sejarah Maroko DR. Abdul Hadi Attazy telah

mengecam Ibnu Khaldun. Dengan singkat dia mgng-

komintari surat Raja Johan' Hanna yang ditujukan
kepada khalifah Natsir Muhammad Al-Muwahhidi di

Andalus. Surat itu di bawa oleh seorang musafir yang

sangat mengetahui tentang catatan sejarah anggota

kerajaan Inggris. Dalam surat tersebut, raja menjelaskan

t<epala khalifah bahwa dia telah memeluk Islam, sehingga

dia dan rakyat Inggris telah menjadi umat yang

mengesakan-Nya. Mendengar hal itu para Baba sangat

.nurih hingga mengerahkan seluruh tenaga dan

kekuatannya untuk menumpasnya. Kemarahan ini
ddak berakhir kecuali setelah mereka masuk ke liang

lahat. Kemarahan para Baba dapat dipahami' Adapun

yang tidak dapat dipahami dan terus mengherankan

iami adalah diamnya Ibnu Khaldun dan juga para ahli

seiarah setelahnya tentang kejadian yang menggem-

parkan itu.

Raja John' ^tau 
Hanna adalah pemilik Piagam

Magni-chirta, yaitu piagam kebebasan terbesar milik
Inggris yang sejarah dan perjalanannya tidak ada

..iurtyu. Timbulnya rasa kekaguman pembesar itu
terhadap Islam tidak diragukan lagi' Anda dapat

menyakiikan, di manakah kita? Dan apa yang kita
perbuat?

Oleh sebab itulah saya menguras fikiran untuk
memecahkan problem ini. Dan saya telah memegang

sebuah buku lain karya sejarawan Mesir Mustafa al-

Kanani yang mencatat banyak sekali bukti bahwa Raja

itu sangat mengagumi Islam. Bahkan Pengganti raja

yang lain telah masuk Islam dengan sungguh-sumgguh'

biuialun r{a' Oparx' yang memerintah Inggris selama
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39 tahun (757-796 M). Raja ini sangat menjauhkan
diri dari gereja danjuga mengganti mata uangnya. Dia
menempa uang dinar emas untuk menghilangkan
lambang salib, dan menuliskan di salah satu sisi mata
uang tersebut slogan lslam 'Lao, ilaahaill,a,llah' .

Dalam bukunya penulis Mesir itu juga mencan-
tumkan gambar uang dinar baru dari musium Inggris.
Yang pasti, para Baba naik darah melihat apa yang
terjadi. Akhirnya mereka mengirimkan tokohnya
ke Inggris untuk mengadakan perlawanan dan
menganggapnya sebagai kemurtadan dan kebatilan.
Hanya saja, r4ia yang muslim itu tetap pada keyakinannya
yang baru hingga ia wafat.

Musuh-musuhnya gembira setelah kematiannya,
dengan mencaci dan menghinanya. Dia tidak dimakam-
kan di tempat pemakaman khusus raja sebagaimana
mestinya. Bahkan ditaruh dalam kuburan yang terisolasi
di sebuah tempat yang sering terjadi bencana banjir
yang menghancurkan. Lalu ditaburkan debu di atas

kehidupan dan perjuangannya, sehingga dia benar-
benar terlupakan.

Di Eropa, gereja-gereja yang mengesakan Tuhan,
yang para tokohnya terpengaruh dengan Islam baik
dalam keimanan, peradaban maupun kebudayaan
dihancurkan. Mereka ditumpas dengan besi dan api,
sekali pun merhiliki jabatan dan pengetahuan.

Kami tidak bermaksud menghantam atau menuduh
musuh-musuh kami. Saya mengemukakan semua ini
untuk sarana dakwah kami, dan saya tujukan kepada
para sejarawan kita yang tidak mengikuti perkembangan
perjalanan Islam baik di Timur maupun di Barat, serta
yang tidak mencatat setiap apa yang terjadi.
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Cerita Fiktif yang Tersebar di Tempat-Tempat
Suci

Dongeng yang lersebar di tempat-tempat yang
disucikan muncul dari imajinasi dengan fatamorgana
yang menipu, atau lebih dekat dengan sikap main-
main dari pada kesungguh-sunguhan' Tetapi beberapa
negara Islam yang terkait dengan orang-orang Islam,
justru mengambilnya dan tidak meninggalkannya atau
mendekatinya dan ridak menjauhinya. Padahal sebagian

besar cerita-cerita itu tidak ada hubungannya dengan
syariat Islam. Bahkan hal ini hanya akan membuat Mekah
dan Madinah menjadi lebih hina.

Apa yang membuat Mekah dan Madinah menjadi
negara yang melegalkan minuman keras, membuka
bar-bar bagi para penjualnya serta melindungi mereka

dan para peminumnya? Dan apa yang membuat kedua

negeri itu menjadi negeri yang mengorganisir prostitusi

dan memeriksa secara medis bagi para pelacur sehingga

para mangsanya dapat dengan tenang menggauli
mereka tanpa ada ancaman?

Dan apa pula yang membuat negara-negara itu
menjadi negara yang menganggap bulan Ramadan

sebagai penghambat produksi sehingga memerintahkan
untuk berbuka? Dan produksi mana yang dihambat?

Paket-paket kemasan kurma, ataukah kemasan minyak

zaitun? Bagaimana mungkin pabrik roti dapat melebur-

kan besi atau tempat-tempat pengintaian dipersiapkan

untuk perang angkasa? Gurauan macam apa ini? Serta

apa pula yang membuat kedua negara itu menjadi
negara yang memerangi gadis-gadis suci yang menjun-
jung tata krama dan yarrg mengenakan pakaian hlab ?

Sarana-sarana administratif l,iga Arab hampir
terhenti karena sebagiaii besar negara anggota tidak
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kebanyakan orang Mekah atau Madinah menunggu
orang-orang pada bangkrut sehingga meminta bantuan
lembaga-lembaga internasional dan kemudian mewaris-
kannya kepada generasi-gener:asi muda berikutnya
sementara mereka tidak mampu karena hanya disertai
dengan modal pemberian dan kepercayaan?

Sebagian negara Islam berpendapat bahwa berga-
bung dengan nasionalis Afrika lebih menguntungkan
dari pada dengan negara-negara Islam. Bagaimanp
tidak? Afrika adalah pusat kemasyhuran dan tempat
lahirnya berbagai peradaban dan atau filsafat. Adapun
Islam terlecehkan bahkan lebih hina dari itu. Jika
dengan semua hal itu kamu tidak merasa malu maka
lakukanlah semaumu.

Bendera Islam di negeri-negeri Arab terbagi menjadi
berbagai' macam warna, mulai dari putih, hitam,
merah, dan begitu seterusnya. Dan add sebuah negara
yang tidak termotivasi untuk menebarkan syiar-syiar
tauhid dan meletakkan lambang Islam pada benderanya.
Apakah pemerintah yang pengecut itu takut untuk
bertindak di bawah kalimat " Laa ilaaha illallah" ,

sementara dia berkhidmat untuk mengurus tanah
suci?

Saya tidak mempunyai hubungan dengan faham
nasionalis mana pun. Dan saya juga tidak relajika Islam
disingkirkan. Jika Anda melihat orang yang meminta
sebuah kehormatan dengan alasan berkhidmat kepada
Mekah dan Madinah, maka bagaimana dia dihormati,
sementara dia adalah orang yang mengekor pada
pemikiran Eropa atau Amerika yang sekuler maupun
non sekuler?

Ini adalah.rrumor yang peluh dengan kepalsuan
atau hanya sebuah cerita fiktif saja.
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Perdebatan Antara Deedat dan Soughort

Saya termasuk salah satu dari sekian ribu orang
yang menyaksikan perdebatan besar antara da'i Islam

Syekh Ahmed Deedat dari Afrika Selatan dan pendeta
Nasrani Jimmy Soughort dari Amerika Serikat. Yang
menggembirakan saya, perdebatan itu berakhir dengan
sebuah ketenangan. Keterbukaan dapat tercapai dengan
penuh etika dan kewibawaan. Saya kira, kedua belah
pihak itu telah berbicara panjang lebar.

Saya tercengang cukup lama ketika dua ungkapan
muncul dari mulut sang pastorJimmy' Dalam ungkapan
yang pertama dia mengatakan: "Wahyu-wahyu yang ada

dalam kitab suci semuanya adalah benar. Maka kenapa
harus diragukan?" Pendeta Protestan menunjukkan
bahwa kabar kenabianlah yang menetapkan pendirian
Israel. Dan kami tahu bahwa kembalinya orang-orang
Yahudi ke Palestina adalah karena beberapa pasal

dalam kitab perjanjian lama telah menjelaskannya. Saya

telah menyebutkan itu semua dalam buku saya yang
berjudul Menuai Kebohongan.

Kaum Kristen Eropa dan Amerika ikut memperkuat
pembangunan Israel karena faktor agama. Sehingga
perkumpulan para pastur dari berbagai macam gereja
turut membantu serangan orang-orang Yahudi. Mereka
berhasil menghimpun masyarakat dan pemerintah
untuk melawan orang-orang Palestina dan berhasil pula
membenarkan penganiayaan yang kejam atas mereka

sebagaimana telah dibenarkan oleh wahyu dalam Kitab
Suci.

Karena hinanya kemukjizatan yang dibangun atas

kebohongan dan tipu muslihat ini, maka saya mengata-
kan: Sungguh, menurut Islam itu adalah wahyu yang
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lain, baik diterima atau tidak. Mereka berkumpul
untuk melawan orang Islam, dan orang yang menyam-

paikan fwahyu itu] akan diangkat menjadi pendeta.

Dan orang-orang )ang zalim itu helah ahan mengetahui

ke tempat nra,n& mereka akan kembalf." (QS. asy-

Syu'ara': 227)

Adapun ungkapan lain yang datang dari mulut
pendetaJimmy adalah bahwa Allah telah mengorban^-
kan anaknya yang satu untuk menebus dosa-dosa kami'
Kami orang Islam tahu bahwa Allah tidak beranak dan

tidak pula diperanakkan, dan urusan ketuhanan jauh
dari pandangan ini.

Hanya saja saya ingin mengupas pengaruh artikel
para pendeta ini dengan mengambil perkataan dari
salah seorang wartawan besar Nashiruddin an-Nasysyiby

yang memaparkan bahwa deretan kehinaan mulai
muncul ke permukaan ketika pendetaJimmy Soughort
bertolak dari tempat kediamannya di Luziana, kemudian
menyatakan perang terhadap kawannya sendiri, yaitu
seorang pastorJimmy Backer. Dia mendakwanya dengan
tuduhan bahwa Backer telah melakukan hubungan
seks gelap dengan sekretarisnya yang masih gadis

Jasback Han

Lalu secara spontan sekretaris itu menuntut lawan

direkturnya dengan meminta ganti rugi. Kejadian ini
berlangsung selama satu minggu hingga pasturJimmy
Backer menuduh balik kawannya Jimmy Soughort
bahwa dia telah melahap uang sebesar 90 milyar dolar
dari kas gereja yang dipegangnya. Ini karena dia
melakukan kemunafikan agama, dan seterusnya.

Saya tidak terkejut dengan peristiwa saling tuduh
ini karena jauhjauh saya telah membaca firman Allah
SWT:
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Hai orang-ora,ng )ang beriman sesungguhnya sebagian

besar dari ora.ng-ora,ng alim Yahudi dan rahib-rahib
Nasrani bmar-bntar m,enlahan harta orang dengan jalan
yng batil dan mtreka mntghalnng-halangi manusia dari
jalan Allah" (QP. at-Taubah: 34)

Mengapa tidak melakukan itu semua, toh Allah
telah mengorbankan anaknya yang satu untuk menebus
kesalahan?

Ini adalah perdebatan besar yang di dalamnya
terdapat kebohongan dari pembelaan kaum salibis.

Perataan Gurun di Wilayah Kita

Berdasarkan pengamatan yang seksama, perataan
gurun yang berada di wilayah-wilayah dunia ke tiga
telah menjadi problem yang serius. Permukaan tanah
yang dulunya subur menjadi gersang menyerupai
permukaan tanah di wilayah Eropa Barat. Hanya tanah-
tanah di Maroko saja yang tidak. Adapun di Afrika
Timur seperti Ethiopia, Somalia, Eritrea, dan juga
lainnya, mereka telah dilanda kekeringan. Tidak jarang
di daerah-daerah Afrika Tengah dan Barat ditimpa
oleh bencana. Padahal mayoritas penduduk di negara-

negara yang ditimpa bencana ini adalah orang Islam.

Para peneliti mengatakan: "Beberapa tanaman
hutan yang lebat harus direboisasi sebagaimana rumput
yang harus berganti karena sawah atau ladang selalu
mengalami masa tanam dan masa panen. Jika itu
diabaikan maka apabila musim hujan telah lewat tanah-
tanah itu akan menjadi sebuah gurun."'

Lalu saya berkata: Reboisasi tanaman hutan tidak
membutuhkan kepandaian yang luar biasa' Itu adalah
pekerjaan manusia yang biasa. Begitu juga kontinyuitas
pengolahan tanah untuk memproduksi biii dan kacang-
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kacangan. Apakah kita harus menghubungi alam jin
dan meminta bantuan mereka untuk melakukan
tugas-tugas ini?

Apakah yang menyebabkan kobaran semangat orang
Islam padam dan aktivitasnya beku, serta membuat
mereka lebih suka meminta-minta daripada bekerja
keras dan mendatangkan keuntungan? Kami melihat
mereka memberikan bantuan dan mengirimkan
bertumpuk-tumpuk roti dan juga minyak. Apakah
semua itu dapat merubah keadaannya dan menyem-
buhkan penyakitnya? Itulah bentuk bantuan yang
be{alan sampai saat ini.

Problem itu datang mendahului problem-problem
lainnya. Mengapa sungai Nil yang hanya berjarak satu

mil dari kita, tidak kita manfaatkan untuk keperluan
irigasi? Mengapa air bawah tanah yang dalamnya sepuluh
atau dua puluh dzira dari telapak kaki kita, tidak kita
keluarkan? Allah tidak menerima salat Istitsqa dari orang-
orang yang malas dan lemah. Dan Allah juga tidak
akan mengalirkan bantuan-Nya kepada orang yang
tidak mampu menolong dirinya sendiri.

Singa dan serangga saja berusaha untuk menyelamat-
kan kehidupannya. Maka apakah sebagian manusia
tidak mampu untuk melakukannya? Kami melihat para
pemeluk agama lain menghancurkan gurun-gurun
dan membuat lembah-lembah yang kering menjadi
kebun-kebun yang melimpah hasilnya, maka apakah
hanya kita kaum Muslim saja yang nganggur di dunia
ini dan hanya melenggangkan kaki?

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah SWT
telah menciptakan bagi kita segala apa-apa yang ada
di bumi ini. Tapi kenapa kita justru menjadi orang-
orang yang terlena di bumi ini? Ini karena kita
membiarkan orang-orang yang mengatakan: "Tuhan
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itu tiga," atau orang yang mengatakan: "Tidak ada
Tuhan dan hidup adalah untuk materi," atau pun
orang yang mengatakan: "Patung-patung Budha dan
Brahma lebih layak untuk dilestarikan," dan juga orang
yang tidak berkata sedikit purr karena dia tidak
memiliki apa-apa.

Anda tidak akan menjadi tentara hanya dengan
mengambil pakaian tentara kemudian mengenakannya.
Kemiliteran butuh ilmu dan pengalaman, bukan
sekadar pakaiaan yang dikenakan. Begitu juga dalam
beragama. Hati dan fikiran harus diasah agar dapat
mencapai puncak keistimewaan-keistimewaan manusia
dengan tali kendali yang baik. Kemampuan untuk
mengamngi hidup dan memperbaiki kesesatan tidaklah
dengan kemalasan, kepasifan, kebohongan dan juga
tuduhan.

Percaya Pada yang Gaib dan Percaya
PadaThkhayul

Percaya pada hal ghaib adalah sebagian dari tanda
orang yang beriman. Para ahli agama percaya dengan
adanya materi dan juga yang ada di balik materi.
Mereka juga yakin bahwa alam ini tidak semuanya
berwujud, bahkan di balik itu dia memiliki wujud yang
lebih luas dan lebih kekal.

Hanya saja, saya menolak dijadikannya kepercayaan
terhadap hal-hal yang gaib itu sebagai perantara
kepercayaan terhadap takhayul. Dan ini merupakan
kesempatan yang dimanfaatkan oleh orang-orang gila
untuk menebarkan cerita-cerita takhayul dan memper-
cayai kebohongannya.

Kepercayaan-kepercayaan yang menimbulkan benca-
na itu muncul dari orang-orans yang suka membuat
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kebohongan kemudian mereka mencamPurnya dengan

kebenaran-kebenaran agama atas nama kepercayaan'

terhadap hal-hal yang gaib.

Bani Israel mencela Al-Qur'an karena mereka telah

membelokkan agamanya ke jalan ini, sehingga mereka

tetap berada di bawah akal dan tabiatnya'

Dan mereha mengikuti apa yang dibaca oleh syetan'

syet&n pad'a masa kerajaan Sulaiman (dan mereka

mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir),"
pad,ahal Sulaiman tidak hafir (tidak mengerjakan
sihir), hanya syetan-syetan itulah yang haf'r (menger-
jakan sihir). (Qp. al-Baqarah: 102)

Ilmu-ilmu yang berbicara tentang materi mempunyai

logika yang kuat sehingga kebenaran-kebenarannya
dapat terungkap dan ilmu-ilmu ini telah diajarkan di
berbagai macam lembaga. Adapun ilmu-ilmu tentang
alam gaib mempunyai kedudukan yang kuatjika diikat
dan dapat diterima kebenarannya oleh wahyu yang

terjaga. Maka tidak ada tempat bagi orang yang
mempunyai imajinasi yang Penuh dengan hawa nafsu

untuk menipu manusia. Dan juga tidak ada temPat

bagi orang yang hilang keseimbangan akalnya untuk
memperalat agama atau menempatkan bualan-bualan
mereka pada jalan;jalan keghaiban yang tidak dapat

dibantah.
Wahyu Ilahi memberikan beberapa petunjuk khusus

tentang alam gaib. Kelahiran Isa tanPa seorang ayah

tidak ada dalil yang dapat melawannya' Begitu juga
dengan terbangnya singgasana Balkis dari Yaman ke

Palestina. Pencipta sebab tidak bisa dihukumi dengan

alasan apapun. Dan cerita-cerita tentang keajaiban ini
tidak mengikuti hayalan sebagaimana orang yang

menulis cerita 1001 malam.
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Berita yang dljaga dan dapat diyakini kebenarannya
merupakan hal yang utama. Tetapi sebagian kaum sufi
dan juga para pembuat cerita fiktif telah menebarkan
hal-hal yang mengeruhkan kejernihan agama dan
m e n imbulkan kekac auan dalam ajar an-ajar annya. Su d ah
selayaknya kita meninggalkan semua kebohongan itu.

Dalam sebuah buku dikatakan bahwa Syaikh Fulan
terbang di langit dan berhenti untuk menerima nasihat.
Padahal burung-burung saja (yang jelasjelas dapat
terbang-pen1.) jat.uh dari puncak bukit. Dan banyak
lagi contoh lainnya.

Malapetaka ini tidak ada pada orang yang menebar-
kan kebohongan-kebohongan. Tetapi ada pada orang-
orang yang ingin mengatasnamakan agama sebagai
pembenaran dan pembelaannya.

Kita harus menjauhkan diri dari orang yang
menunda-nunda ke medan dakwah. Mereka adalah
bencana bagi Islam dan menguntungkan bagi kaum
kafir.

Islam yang merupakan inti dari semua agama
tumbuh dengan cattaya pengetahuan dan kematangan
akal, dan Islam adalah musuh bagi orang-orang yang
tolol dan bodoh.

Rahasia Kekalahan Kita yang Bertubi-tubi

Hampir selama seribu tahun dunia Islam senantiasa
harmonis dan berpegangan satu sama lain saling tolong-
menolong. Mereka menguatkan akidahnya yang
sempurna setiap kali keberadaaannya terancam bahaya.

Itu tidak berarti bahwa sepanjang sejarahnya Islam
mengalami masa gemilang. Kaum Muslim berjalan
dengan tersendat-sendat, mengalami jatuh bangun,
menderita kerugian dan mendapatkan keuntungan
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serta mencaci dan dicaci musuh. Tetapi sejak kehilangan
Andalus pada tahun 7492 M, yaitu tahun di mana.
bangsa Amerika mengalami perubahan situasi yang
menakutkan dalam kehidupannya, banyak tanah
dirampas sehingga mempersempit wilayahnya' Rusia

menguasai daerah-daerah yang berada di bagian timur
laut, sehingga mencemaskan Serbia, Turkistan, dan
daerah-daerah lain di sekitarnya. Penjajahan bangsa

Belanda dan Asbania menguasai daerah tenggara,
sehingga mencemaskan Philipina dan Indonesia. Dan "

turut ambil bagian pula bangsa Inggris dan Perancis

yang menguasai India dan India Cina.

Adapun dunia Islam di bagian barat, setelah
kehilangan Andalus, peperangan bergulir di seluruh
bagian Afrika hingga sampai di lima wilayah Maroko
yang akhirnya menghancurkan semua sudut kota dan
desa yang ada di bagian timur Atlantik, baik itu yang
berada di bawah maupun di atas gurun.

Kemudian peperangan yang penuh dendam ini
menuju ke jantung dunia Islam yaitu penyerangan
terhadap Palestina yang telah dipersiapkan kekuatannya,

Tampak seolah-olah keberadaan yang dulunya besar

dengan cepat berubah menjasi hampir berada di
ambang keruntuhan, seandainya tidak karena perla-
wanan yang gigih dan perjuangan mati-matian yang
dikobarkan oleh para pemberani, p^rv sukarelawan,
dan para pembela kebenaran yang teguh sampai titik
darah penghabisan.

Di bidang ilmu agam^ say^ memperingatkan:
Kenapa kita tidak mempelajari sebab-sebab kekalahan
dan kerugian yang parah ini? Apakah kalian bernaung
di bawah penipuan kebudayaan, kesesatan moral,
kejahatan politik dan ekonomi, penyimpangan tradisi-
tradisi yang masih berlaku, sempitnya pengetahuan

Keinginan Kita dan Kehendak Allah - 107



kita tentang rahasia alam dan kekuatan materi, atau
mungkin gabungan dari bermacam hubungan semua
sebab-sebab ini?

Mereka yang diam dan tidak membahas persoalan
ini dan malah mengambil tulisan-tulisan yang disebarkan
oleh musuh, maka sebenarnya mereka telah berbuat
khianat dan membunuh kebenaran agama dan umat
mereka.

Apa yang menjadikan keberadaan kita hilang begitu
cepat dan kemudian bencana datang silih berganti dan
menghantam? Islam seharusnya dapat menjadikan
bangsa Arab yang lemah menjadi bangsa yang kuat
dan menjadi negara utama di dunia dan juga memper-
kenalkan misi-misi mereka dengan kemuliaan kepada
orang yang berkulit merah maupun hitam. Apa
kemaksiatan moral, politik, dan kebudayaan yang telah
cliperbuatnya sehingga mereka ditimpa bencana?

Saya melontarkan teriakan ini, karena saya menemu-
kan orang-orang yang berbicara dengan nama Islam
tidak membantu bangkitnya keimanan dengan arah
yang benar. Mereka telah menunda hari kemenangan
dan tidak mempercepatnya.

Konsep Pendidikan Menurut
NabiMuhammadSAW

Kegelapan yang memenuhi sebagian besar bangsa
adalah kekufuran, kebodohan, kekacauan, dan
kerusakan. Lalu saya bertanya-tanya: Bagaimana Nabi
Muhammad saw dapat menyingsingkan kegelapan-
kegelapan ini, dan membebaskan manusia dari ke-
bingungannya? Saya telah membaca firman Allah SWT:
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Ini odalah hitab yang Katni turunhan hepadamu supaya

kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada

cahaya ter(rng benderang." (Q,S. Ibrahim: 1)

Saudaranya yaitu Musa, juga telah membebaskan
kaumnya dari kegelapan kekerasan politik dan perseli-
sihan antar kelompok setelah menempuh perjalan yang

cukup lama melawan fir'aun.

Dtan sesunggunhnya Kami telah mengutus Musa dengan

membawa ayat-ayat Kami, (dan Kami perintahkan "

kepadanya): "Keluarkanlah kaummu dari gelap gulita
kepada cahaya terang bendrrang dan ingathanlah mneka

pada hariJtari Allah." (QS. Ibrahim: 5)

Nabi Muhammad sebagai nabi penutup, pertama
kali dibebani tanggrrngjawab utuk mengeluarkan bangsa

Arab dari kegelapan, yang kemudian meluas hingga
generasi setelah mereka di seluruh penjuru dunia
untuk menuju pada kehidupan baru yang penuh
dengan keimanan, pengetahuan, aturan, dan perbaikan.
Dia benar-benar membukakan jalan yang sempurna
bagi mereka, yaitu jalan pendidikan, kesadaran, dan
perjuangan yang keras.

Akidah tauhid telah mengubah dari pemikiran teoritis
yang benar menuju sebuah pelaksanaan yang sungguh-
sungguh dalam realitas. Ambillah contoh tentang
masalah harta: Cinta manusia kepada harta bukanlah
hal rahasia lagi. Dan kerja keras sepanjang siang yang
dilakukan oleh sebagian besar orang untuk mendapat-
kannya sudah tidak diragukan lagi. Dalam Al-Qur'an
digambarkan bahwa orang-orang yang taat adalah orang-
orang yang dapat menundukkan sesuatu yang dicin-
tainya ini. Dia memberikan hartanya kepada orang-orang
yang membutuhkan bantuan dan pertolongan.
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Tetapi kebanyakan orang melepaskan hartanya
untuk memperoleh ganti yang lebih menguntungkan.
Dia menpkai pujian dan mencari popularitas. Bukan-
kah itu yang telah dinyatakan oleh Hatim Aththa'i:

"Saya melihat bahwa harta itu berputar datang
dan pergi silih berganti, dan harta akan tetap
menjadi pembicaraan dan menjadi ingatan."

Sedangkan Al-Qur'an menggambarkan puncak
tertinggi dari pernberian yang dikaitkan dengan
tujuannya:

Pad.ahal tid.ak seorang pun memberihan suatu nihamt
hepadanya yang harus dibalasnya, tetapi (dra memberi-
kan itu semata-mata) karena mancari keridhaan
Tuhannya Yang Mahatinggi. (QS. al-Lail: 19-20)

Tauhid berpindah dari lingkungan yang sempit ke
lingkungan yang mencakup berbagai gambaran tentang
perilaku manusia. Ada yang mengikatnya dengan
mengharapkan keridhaan Allah dalam memberi dan
menerima, dan ada juga yang melampaui pemutaran
harta dengan cara lain, yang terkadang menyebabkan
kesiapan untuk melepaskan kehidupan itu semua dalam
sekejap mata dengan penuh suka rela dan kejujuran.

Konsep yang digunakan Nabi Muhammad saw
bertujuan untuk mengubah hakikatjiwa manusia yang
mencakup semua motif dan tujuan. Demikianlah
beliau mengeluarkan kaumnya dari jalan kegelapan
menuju ke jalan yang terang benderang. Dan kita tidak
akan memiliki cahaya yang menerangi untuk berjalan
di tengah-tengah manusia, kecualijika kita masuk pada
jalan ini dan sabar ketika menemui jalanjalan yang
terjal.
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Syariat yang Ada di Mekah dan Madinah

Al-Qur'an yang turun di Mekah sama seperti'
Al-Qur'an yang tumn di Madinah, baik dalam pengaruh,
i'iaz, kedudukan, maupun bentuknya, dan semuanya

khusus untuk risalah. Keduanya (Mekah dan Madinah)
tidak menyebabkan perbedaan kecuali sekelompok
orang bodoh dari kaum Orientalis dan segolongan
mereka yang menjadi agen-agen penjajah kebudayaan.

Mereka menyangka bahwa Al-Qur'an adalah perkataan 
"

manusia dan tempat turunnya ditentukan oleh si

pembuatnya.

Atrggapatt bahwa AlQur'an dikarang oleh Muhammad
berawal dari mulut kaum penyembah berhala. Kemu-
dian, pada masa sekarang ini, kebodohan kaum
penyembah berhala itu diambil oleh para pendeta dan
kaum Orientalis. Mereka melanjutkan kebohongannya
dengan mengatakan: "Al-Qur'an yang turun di Mekah
lebih bersifat sentimen dan tidak rasional. Dan AlQur'an
itu tidak ada kaitannya dengan syariat, dan seterusnya..'

dan seterusnya."

Saya belum pernah mendengar tuduhan bohong
yang lebih buruk dari kebohongan-kebohongan ini.
Otak manusia yang tidur terbangun karena suara wahyr
yang turun di Mekah memanggil manusia:

Katakanl.ah: " Sesunguhnya aku hmdak mtmperingatkan

kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya hamu mznghad'ap

Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau send'iri-s endi'ri,

hemudian kamu fihirkan (Lentang Muhammad)."
(Q,S. as-Saba': 46)

Lalu Dia bertanya kepada seluruh makhluk:

Siapahah yang menciptakan (manusia dari permu-
laannya), kemudian mengulanginya (lag!, dan siapa
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(pula) yang memberihan rezhi hepadamu dari langit
dan bumi? Apahah di sanping Allah ada Tuhan (yang

lain) ? Katahanlah: "Unjukkanlah bukti hebenaranmu,

jika kamu n'Lenxang orang-orang yang benar" (QS. an-

Naml: 64)

Kemudian Dia menetapkan hakikat tauhid pada
jalan ini,

Sekati-ko,li tid.ak ad,a tuhan (yatg lain) beserta-Nya,

kalau ada tuhan beserta-Nya, maha mas'ing-masing

tuhan itu ahan munbawa mahhluh ya'ng dici,ptahannya,

dan sebagian dan tuhan-tuhan itu ahan mengalahkan

sebagian yang lain. (Qp. al-Mukminun: 91)

Apakah ini petunjuk-petunjuk yang sentimen dan
jauh dari logika yang rasional? Ataukah ini kesadaran

akal yang melampaui batas dan taklid buta serta yang
membiarkan kesesatan dan kebimbangan?

Kitab-kitab yang dibawa oleh musuh-musuh Islam,
tidak memilki kata yang sampai pada kesempurnaan
ini, karena merupakan hasil olah fikir manusia'
Al-Qur'an yang turun di Mekah adalah awal dari sebuah

misi yang menyeru pada kecerdasan, penelitian,
penguatan hukum, penyingkiran sikap fanatik seta

cinta hanya pada kebenaran. Allah SWT telah berfirman:

Dan apakah mereka tidah memperhatihan herajaan
langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan
Allah? (QS. al-A'raf: 1Bb)

Apakah mengarahkan perhatian pada jalan sem-

purna yang turun di Mekah menunjukkan bahwa
Al-Qur'an itu sentimen?

Al-Qur'an, baik yang Makiyah maupun yang Madani-
yah, semuanya adalah sama dalam membangkitkan
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akal dan meluruskan fikiran. Tetapi sang profesor yang
selalu membuat onar dan kesalahan pada masa sekarang
ini justru mengatakan: "Tidak ada Tuhan dan hidup
adalah materi," atau mengatakan: "Dunia tidak lain
bagai rahim-rahim yang dibayar dan tanah yang
menelan", atau mengatakan: "Dunia ini bagai sebuah
kawasan umum yang dikuasai oleh keluarga yang
suci", atau dia mengatakan: "Al-Qur'an adalah kitab
buatan manusia yang khusus menampakkan keisti-
mewaan-keistimewaan bangsa Arab yang Pertama.......
Ternyata si pembuat onar dan kesalahan yang baru ini
tidak kalah bodoh dan dungunya dari si pembuat onar
sebelumnya. Lebih-lebih orang yang membenarkan dan
mendengarkannya, maka dia adalah benar-benar bodoh,
karena kebodohan itu bermacam-macam jenisnya.

Tirduhan lain menyatakan bahwa di Mekah belum
ada penetapan syariat. Syariat baru dimulai setelah
hijrah. Adapun sebelum hijrah Islam masih dalam
tahapan pemberian nasihat, petunjuk dan pengarahan
saja.

Kemudian kami menjawab dengan pasti bahwa
syariat tentang akidah, akhlak, norma-norma agama
yang luhur, perilaku yang suci, serta sebagian besar
aturan tauqify, semuanya turun di Mekah. Sepuluh wasiat

yang banyak diperhatikan oleh kalangan pendidik dan
ahli tafsir, ada dalam tiga ayat dari surah al-An'am
yang turun di Mekah, yang dimulai dengan firman
Allah SWT:

Katakanlah: "Marilah hubacakan apa yang diharam-
han atas kamu oleh Allah." (Q,S. al-An'am: 151)

Kemudian diperluas jangkauan pengetahuan dan
pengarahannya dalam 15 ayat dari surah al-Isra' yang
juga turun di Mekah, yang dimulai dengan firman
Allah SWT:
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Dan Tuhanmu telah mnmnintahhan supaya kamu jangan
rnmyembah selain Dia." (QS. al-Isra': 23)

Begitu juga salat lima waktu yang kita laksanakan
setiap hari, juga berawal di Mekah yaitu pada malam
Isra' Mi'r4j. Zakat juga diwajibkan oleh Allah di Mekah.
Allah berfirman dalam surah Fushshilat yaitu surah
yang turun di Mekah lebih awal:

Dan kecelaka.an )a.ng besadnh bagt urangmang yang
mzmpersekutukan (-Nya) (yaitu) orang-oreng yng tidak
menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya
(kehidupan) akhi.rat. (QS. Fushshilat: 6-7)

Mengenai zakat hasil bumi, Allah berfirman:

Tunaikanlah haknya di hari mzmztik hasilnya (dengan
dikeluarkan zakatnya). (QjS. al-An'am: 141)

Ayat tersebut terdapat dalam surah al-An'am yang
yang turun di Mekah. Begitu juga ayat yang berbicara
tentang haji sebagai peninggalan syariat Ibrahim.
Pernyataan tentang keuniversalan misi Islam ditetapkan
dalam sepuluh ayat yang semuanya turun di Mekah.

Dalam Al-Qur'an, ayaGayat yang turun di Mekah
lawan bicaranya adalah seluruh manusia dan berisikan
beberapa anjuran kepada para tokoh agama, seperti
yang ada dalam surah al-A'raf.

Sungguh sangat bodoh anggapan yang menyatakan
bahwa di Mekah tidak di turunkan Syari'at. Tonggak-
tonggak syariat bangkit di Mekah, kemudian menguat
dan memancar di Madinah, untuk menghadapi kondisi
masyarakat yang rumit, menyelesaikan permasalahan-
permasalahan negara, serta memberikan dorongan
jihad baik secara fisik maupun nonfisik untuk
menghadapi musuh-musuh Islam.
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Golongan pendeta dan juga kaum Orientalis
menyebarluaskan opini untuk melenyapkan syariat yang
ada di Mekah dengan mengatakan bahwa Rasulullah
telah mengambil manfaat dari para ahlikitab yang
berada di sekitar Madinah. Manfaat apa yang diambil
dari mereka? Dan apa yang disadur dari mereka ?

Seandainya Rasulullah mengambil dari para ahlikitab
sedikit saja, niscaya agamanya akan rusak dan akan
mengalir kesesatan dalam kitabnya. Hal ini ditegaskan
dalam firman Allah SWT:

Seand,ainya d.ia (Muhammad) mengad.,a-ad.ahan
sebagian perkataan atas (narr'a) Kami, niscaya benar-
benar Kami pegang dia pada tangan kanannya.
Kemudian bsnar-bsnar Kami potong urat tali jantungnya.
Maka sekali-hali tid,ak ada seorang pun dari kamu
yang dapat menghalangz (Kami) dari pemotongan
urat nadi itu." (qF. al-Haqqah: 4+47)

Adzan yang disyariatkan di Madinah untuk panggilan
salat, sama juga dengan adzan yang di syariatkan di
Mekah. Begitujugajihad secara militer yang disyariatkan
di Madinah sama dengan jihad untuk mempertahankan
akidah yang diperangi di Mekah, dan lain sebagainya.

Pembawaan syariat selalu mengikuti kondisi dakwah
dan negara, dan wahyu Tuhan tetap itu-itu juga di mana
pun tempatnya.

Orang-Orang yang Berkhianat
Terhadap Kepercayaan

Seorang pria memangku jabatan tirgs di beberapa
instansi penting, karena ada kepentingan pribadi maka
dia tidak melakukan kebaikan maupun mencegah
kejahatan. Dia juga tidak mengetahui tugas dan
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fungsinya kecuali hanya sebagai seorang mandor. Saya

memprotes dengan kritikan pedas dan menghukuminya
dengan keras.

Tetapi seseorang berkata kepada saya: "Kadang-
kadang saya melihat dia keluar masuk masjid." Lalu
saya langsung mengemukakan sebuah hadis yang
masyhur: "Tidak dikatakan iman bagi orang yang tidak
amanah dan tidak dikatakan beragama bagi orang y.ang

tidak memenuhinya." Kemudian orang itu bertanya:
"Apa hubungan hadis tersebut dengan kelalaian orang
itu dalam jabatannya?" Lalu saya menjawab: "Masa kita
orang Muslim tidak tahu apa itu pemenuhan janji dan
apa itu amanah. Itulah akibat kita tidak mau memper-
hatikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah tentang
hakikat iman dan akibat kita tidak pernah memperdu-
likan firman Allah:

Dan orang-orang yang mempl;ihara amanat-amnnat (yang
dipikulnya) dan janjinya. (Q,S. al-Mukminun: B)

Tugas jabatan, di lembaga mana pun, harus
dipenuhi baik terhadap negara maupun masyarakat,

dengan cara melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
batas-batasnya serta mematuhi Peraturan yang telah
ditetapkan.

Seseorang tidak berhak mendapatkan gaji kecuali
jika telah menunaikan pekerjaan yang yang menjadi
tanggungjawabnya. Maka apa alasan dia menghalalkan
pengambilan gaji jika tidak memenuhi kewajibannya?

Jika orang itu malas, menyulitkan orang lain, benci
terhadap pekerjaannya, melampaui batas hak-haknya,

serta memperlambat tugasnya dalam mengatur urusan
publik dengan menampakkan wajah yang muram, maka

dia adalah orang yang berkhianat dan melanggar janji
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serta memakan barang-barang yang haram. Setiap
daging yang tumbuh dari barang-barang yang haram
adalah yang paling berhak untuk hidup di neraka.

Tidak ada yang namanya birokrasi memandulkan
rencana-rencana besar dan merusak instansi-instansi
penting, kecuali jika moral pengkhianat pegawainya
tersebar sampai ke sudut-sudut negeri.

Nabi kita Muhammad saw mengangkat para pegawai
yang amanah dan mengharapkan dari mereka yang
mampu dan sadar untuk mengawasinya. Serta meminta
kepada orang-orang yang lemah untuk tidak menuntut
atau menghalanginya. Selain itu beliaujuga memperha-
tikan pertanggungjawaban yang besar, yang ada
konsekuensi dunia dan akhiratnya. Bahkan lebih dari
itu, paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib ra dan
juga sahabatnya Abu Dzar ra pernah mengatakan:
"sungguh seorang laki-laki telah mendekat untuk
mengharapkan kejatuhan harta, padahal dia tidak
menolong manusia sedikit pun."

Jabatan yang tinggi atau yang rendahjangan menjadi
alat untuk mengangkat dan menyenangkan sebagian
orang. Jabatan merupakan sarana untuk kelangsungan
sebuah negara, baik sekarang atau pun masa akan
datang. Orang yang mangkir dari sebuah pekerjaan dan
tidak memenuhinya tergolong pencuri dan perampok.
Mereka adalah bencana bagi dunia dan agama.

Pendapat Kontroversial Dalam Islam

Dalam pendidikan Islam terbuka luas kesempatan
untuk terjadi perbedaan pendapat yang kontroversial.
Anda dapat menyaksikannya dengan jelas dalam
bidang teologi, fiqih perbandingan, serta ilmu agarr'a

dan madzhab.
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Kontroversi pendapat yang menjadi bahan pembi-
cara:rrr, diskusi danjuga perdebatan, sebenarnya sudah
ada dalam Al-Qur'an.'

Coba Anda perhatikan firman Allah SWT dalam
surah al-Furqan:

ALQur'an ini tidak lain hanyalah hebohongan )a,ng
diada-adakan oleh Muhammad dan di.bantu oleh kaum
yang lai,n.... (QS. al-Furqan: 4)

Dan mzreha bo*nta: "mangapa rasul ini mzrulkan makanan

dan berjatan di pasar-pasar7' (QS. al-Furqan: 7)

Dan berhatalah orang-orang yang hafir: "Mengapa
Al-Qur'an itu tidah diturunkan kepadanya sekali turu,n

saja?' (Qp. al-Furqan: 32)

Saya suka mendengar pendapat-pendapat kontro-
versial yang bertolak belakang dengan pendapat saya.

Kemudian secara perlahanJahan saya mempelajarinya
dan mengemukakan alasan-alasan kesalahan yang ada
dengan melakukan protes keras, khususnya kepada
mereka yang berasal dari agama lain. Itu tidak lain
karena manusia biasanya mewariskan keyakinan yang
di antaranya adalah urusan moral dan materil yang
mengikat kehormatan pribadi dan kedudukan sosialnya.
Saya ingin menjauhkan mereka dari itu semua, tapi
tidak cukup hanya dengan teriakan dan perlawanan.

Suatu hari saya berdialog dengan salah seorang
cendekiawan dari golongan Ahlulkitab, dia ingin
melanjutkan perdebatan yang terdahulu. Kemudian
saya mengamati, ternyata dia mengemukakan konsep
lain yang lebih dekat dengan watak masa sekarang.

Saya katakan padanya: "IJntuk membangun
keyakinan, saya hanya berpegang pada akal saja.
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Penghuni bumi ini sekarang mencapai lima milyar
jiwa, yang berarti sepuluh milyar mata, sepuluh milyar
telinga, sepuluh milyar keduanya, dan bermilyar-milyar
sel dan syaraf yang tidak terhitung. Jika anggota tubuh
manusia ini mengarahkan pandangannya ke alam dan
angkasa yang luas yang ditaburi oleh bintang-bintang,
maka hanya sedikit saja yang dapat dilihat oleh mata,
karena tidak ada yang mampu mengawasi dunia yang
ajaib dan mengerikan ini kecuali T[han yang tidak
diserupai oleh sesuatu pun."

Kemudian dia menimpali: "Memang benar."

Saya berkata lagi: "Agama-agama lebih cenderung
untuk menerima kesamaran ajarannya sebagai gam-
baran kesempurnaan Allah."

Dia pun berkata: "Tidak apa-apa." Lalu saya berkata
lagi: Menurut keterangan Al-Qur'an ketika Fir'aun
bertanya kepada Musa tentang Allah, maka Musa
berkata:

Tuhan kami adalah (Ti-rhan) yang telah memberihan

hepada tiap-tiap sesuatu bentuh hejadiannya, hemudian

memberinya petunjuk. LaIu berhatalah Fir'aun: "Maha

bagaimanahah keadaan umat-umat yang dahulu?"
Musa men'jawab: "Pengetahuan tentang itu ada di sisi

Tuhanku, di dalnm sebuah kitah, Tuhan kami tidah ahan

salah dan tidak (pula) lu|a;' (QS. Thaha: 50-52)

Begitulah kata Al-Qur'an tentang Allah dalam Kitab
yang dibawa oleh Muhammad. Adapun cerita T[urat
tentang Allah, seperti yang Anda sandarkan kepada
Musa, mempunyai susunan yang lain. "Allah menyesal
telah menenggelamkan bumi dengan banjir besar. Agar
Dia tidak mengulangi kesalahan-Nya ini, maka Dia
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membuatkan Musa pelangi sebagai ingatan untuk tidak
meneggelamkan bumi sekali lagi. Tetapi sayangnya Dia
lupa."

Hanya dengan akal s{a saya beriman kepada Allah.
Tapi dengan akal yang mana saya meninggalkan
warisan-warisan Muhammad dalam mensucikan Allah,
kemudian membiarkan Anda menerima konsep
ketuhanan yang tidak Anda ketahui akibat dari apa

yang Anda lakukan?

Saya hanya menyampaikan kepada Anda sebuah
contoh ringan dari apa yang saya ketahui tentang
Anda. Di sisi Anda terdapat bencana besar yang
membuat Anda hancur dan membuat saya berpaling.

Seandainya Kita Mempelajari

Setiap peradaban, ada saja bencana yang menghan-
tam kemudian melenyapkan pengaruhnya. Mungkin
munculnya bencana-bencana itu seperti munculnya
rumput-rumput benalu di tengah ladang atau kebun
yang tidak ditanami oleh seorang Pun dan sukar dicabut.

Begitu juga kesalahan dan cela yang dimiliki oleh
setiap orang yang dengan cepat menggerogoti para
tokoh dan pejabat mereka. Ada seorang insinyur yang
jenius tapi dia hanya bermain-main dengan kertas. Ada

seorang wiras'vrrastawan sukses tapi dia lebih banyak
merokok. Dan ada lagi seorang wartawan yang terkenal
tapi dia memperkenankan humor-humor murahan.

Masyarakat dan juga individu pertama-tama mem-
bangun benteng-benteng materi dan moral serta
membangun pengamh teori dan praktek. Hal itu semata-

mata untuk menutupi akibat-akibat buruknya atau
agar kesalahan-kesalahannya menjadi lebih ringan.
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Begitu juga peradaban Eropa modern. Peradaban

ini memiliki kelemahan-kelemahan yang akhirnya
menurunkan kuantitas pengaruhnya. Tapi sebelum
dan sesudah itu, mereka memproduksi barang-barang
industri serta mengatur administrasi yang keduanya

adalah untuk menutupi sisi kelemahannya.

Yang aneh, saya menyaksikan betapa golongan yang

telah dilebur dosanya oleh Allah justru lebih mem-

perhatikan panggung-panggung hiburan daripada
memperhatikan perusahaan-perusahaan dan lembaga-

lembaga. Mereka lebih dulu mengimpor barang-barang
perhiasan ketimbang mengimpor kebutuhan-kebutuhan
hidupnya, dan lebih dulu menyrguhkan mode rambtir
perempuan Eropa ketimbang menl'uguhkan berbagai

macam seni dan pendidikan yang dapat mengangkat

derajat perempuan.

Ketika terjadi peristiwa pemblokadean tempat-
tempat pengungsi Palestina yang mengerikan, saya

membaca sebuah berita tentang seorang dokter
perempuan asal Inggris. Dia mengurusi orang-orang
yang sakit dan kelaparan sehingga datanglah keceriaan

dan lenyaplah kesedihan. Lalu ia keluar dari himpitan
peristiwa yang tragis itu untuk menceritakan kepedihan

yang dialaminya serta semangat kebajikan yang
dilakukannya, dengan tidak mendapatkan imbalan tapi
justru mendapatkan rintangan. Lalu saya berkata:
Seandainya saja kita mempelajari (peristiwa ini).

Disaat sedang berfikir dan hany-rt dalam kenangan-

kenangan itu, datanglah sebuah berita dari bumi
Palestina bahwa di sana telah diadakan sebuah kontes

yang diikuti oleh gadis-gadis Palestina untuk memilih
ratu kecantikan Palestina. Dan yang menggembirakan
saya, para khatib jum'at yang berada di tepi barat dan
juga di kawasan Gaza menentang usaha yang hina ini
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dan mengutuknya. Saya berkata: Para ulama yang ada
di masjid-masjid telah menunaikan kewajibannya, dan
segalanya telah tuntas, tinggal solusinya saja.

Ada beberapa orang yang berjalan di lorong-lorong
peradaban modern. Mereka bagaikan anjing-anjing
atau tikus-tikus yang berjalan di kegelapan, yang hanya

tahu sisa dan kelebihan makanan saja.

Saya mendengar salah satu dari mereka berteriak:
"Kami hanya butuh kebangkitan teater".

Ada.iuga yang mengatakan: "Kita harus menganut
faham materialisme".

Ada lagi yang mengatakan: "Kita harus bersemangat
dalam permainan olahraga."

Selain itu saya juga melihat seekor binatang yang
sedang sibuk, tetapi sayangnya dia sibuk dengan politik
umum, dan dia berkata: "Kita akan meninggalkan
semua masa lalu kita."

Lalu saya menjawab: Wahai hewan-hewan yang unik
dan mengagumkan, apa yang akan kita tinggalkan dan
kepada siapa kita akan ikut?

Karena Kita Melakukannya dengan Setengah
Sadar

Salah seorang pejabat perindustrian bagian kesejah-
teraan rakyat untuk komoditas asing, mengeluh kepada
saya. Dia termasuk orang yang tidak suka jika produksi
dalam negeri menyaingi produksi luar negeri. Dia
mengatakan: "Masa depan tidak akan cerah jika masih
ada cara seperti ini."

Lalu saya berkata kepadanya: "Saya kira, superioritas
perindustrian itu lahir karena superioritas moral.
Seandainya kita membangun dengan moral kita, maka
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apa yang kita kerjakan tentunya akan menjadi lebih
baik dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud, serta"

tidak lagi memperdulikan adanya perbedaan."

Tetapi pria itu menolak anggapan bahwa persaingan
asing berpegang pada pengalaman-pengalaman mate-
rial dan kemampuan yang didukung oleh jaman, serta
beranggapan bahwa berpegang pada moral adalah
sesuatu yang dihindari.

Sekali lagi saya katakan bahwa itu adalah opini yang 
"

bertujuan untuk mengejek orang-orang Arab dan
kaum Muslim pada umumnya. Yaitu bahwa mereka
telah melakukannya dengan setengah sadar.dan
setengah hati, dan mensegerakan keinginan untuk
menyempurnakan dan memperbaiki urusan hawa nafsu
dengan penuh kerinduan dan semangat yang mengge-
lora. Padahal menurut kami mengerjakan sesuatu
dengan sempurna adalah sebuah keharusan yang
diatur dari luar atau kami benar-benar dihadapkan pada
permasalahan yang sulit serta kondisi yang sangat buruk
sehingga kami tidak memperoleh kemenangan.

Saya menuntut kepada pemerintah untuk mene-
tapkan pajak yang tinggi bagi barang-barang impor
agar barang-barang kita dapat menguasai pasaran
dalam negeri dan sukses dalam persaingan bebas. Tetapi
saya menyangkal bahwa dengan menerapkan pajak
yang tinggi justru akan melindungi para pemalas dan
penyeleweng yang tidak perduli dengan apa yang
tangan mereka lakukan.

Lalu dia berkata: "Menurut saya sebagian produksi
masyarakat kita membingungkan, karena kalau di luar
negeri sana mencampur satu bahan dengan bahan
lainnya menghasilkan sebuah gambar yang bagus, tetapi
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kalau di sini mcnghasilkan sebuah gambar yang buruk.
Mengapa? Karena kita melakukannya dengan setengah

sadar, lamban dan malas.

Ditambah lagi dengan instansi-instansi yang amburadul

dan seenaknya. Seseorang keluar dari rumahnya menuju
kantor. Setelah sampai dia merasa seolah-olah ada

urusan penting yang dilupakannya, padahal dia tidak
lupa sesuatu pun. Sementara itu, tidak semua pekerjaan

yang dikerjakannya berhubungan dengan pekerjaan
sekundernya. Dia disibukkan oleh angan-angan yang
tak terbatas, sehingga dia melayani orang lain dengan
penuh kebodohan dan kesombongan.

Agama masuk ke dalam jiwa manusia karena
digerakkan oleh lenlera yang cahayanya memancar dari
dalam jiwa, dan menggerakkan segala sesuatu di jalan-

.jalan kehidupan dengan petunjuk yang nyata. Orang-
orang yang hidup dalam keadaan tidak sadar dan
bingung maka yang bergerak dalarri diri mereka adalah
tabiat kehidupan hewaniah. Mereka lupa kepada Allah
dan sangat mengingkari, munafik dan lebih pantas
untuk tidak mengetahui hukum-hukum yang diturun-
kan oleh Allah kepada Rasul-Nya.

Menghentikan Kekalahan Kita yang Tiada Henti

Orang Islam lebih banyak disakiti oleh orang Islam
sendiri daripada oleh musuh-musuhnya. Dan tidak

.iarang mereka lebih banyak membantu orang Yahudi
claripada diri mereka. Mereka memusnahkan rumah-
r-umah mereka dengan tangan mereka sendiri, atau
mereka bagaikan peremPuan yang mengurai benang

vang sudah clipintal dengan kuat.

Di Tchad (daerah Afrika Tengah) salibisme inter-
nasional menerapkan aturan yang ketat, tetapi orang-
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orang negro menikmatinya dengan penuh ketaatan,
keteguhan serta semangat moral dan material. Adapun
kaum Muslim yang berada di bagian utzra, maka sudah
selak 10 tahun belakangan ini peperangan berkobar
di antara mereka sehingga kekuatan mereka menjadi
lemah, dan rumah-rumah mereka hancur berantakan.

Di Sudan, gereja-gereja Askandinawa, Vatikan,
Canada, dan juga Amerika Serikat, mereka bekerja
sama untuk membentangkan sayap-sayap kristenisasi
di wilayah selatan. Mereka membangun jembatan:
jembatan yang sering dilintasi oleh orang-orang nasrani
menuju ke seluruh pusat Afrika. Adapun bangsa Arab
di bagian utara, mereka terus tercerai berai dan ti:rlibat
pertikaian. Anda mengira mereka itu bersatu padahal
hari mereka terpecah belah.

Antara Iran dan Irak terjadi perang dahsyat yang
menimbulkan kekeringan dan kecemasan. Seandainya
para korban perang itu terjun dalam pembebasan
Palestina, niscaya bangsa Arab akan dapat merebut
kembali hak-hak mereka. Tetapi sayangnya, peperangan
yang tak tahu malu itu terus berkelanjutan, sehingga
kerugian dan kesengsaraan terus bertambah. Perusa-
haan-perusahaan senjata di Eropa, Amerika dan Asia
meraup uang ratusan milyar sebagai jasa pengiriman
alat-alat perang untuk di darat, laut dan udara.
Mengapa umat Islam tega melakukan ini kepada
saudaranya sendiri? Apakah mereka buta tentang
agama dan dunianya sehingga melakukan perbuatan
mungkar ini?

Sebagaimana diketahui, dunia Islam lumpuh sejak

dua atau tiga abad lamanya. Mereka menderita berbagai
kekalahan baik di bidang kebudayaan, politik, maupun
militer. Untuk menghentikan kekalahan yang datang
bertubi-tubi ini maka sudah selayaknya kita melakukan
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introspeksi diri, meluruskan langkah-langkah kita,
memperbaiki hubungan dengan Tuhan kita, dan
meninggalkan kemaksitan-kemaksiatan sosial dan
individu yang sudah mengakar.

Namun sayang kita belum melakukannya. Dalam
suasana damai kita justru lebih terpacu untuk berada
di tempat-tempat maksiat dan menghambur-hamburkan
harta yang melimpah ruah untuk kesenangan perut
dan syahwat, serta untuk berbuat kesesatan yang dapat
melupakan Allah. Hari-hari damai berlalu dengan dosa
dan kemaksiatan. Sehingga datanglah hari-hari pepe-
rangan yang mencekam dengan penuh hinaan dan
kobaran api. Sekaranglah saatnya bagi kita untuk segera
mengosongkan tangan kita dan kembali kepada Allah.
Kita telah dibinasakan oleh sesuatu yang merugikan dan
tidak memberikan manfaat, serta yang merendahkan
dan tidak meninggikan. Dan ini adalah bunuh diri
masal yang membinasakan.

Sudah bukan rahasia lagi jika generasi-generasi
terakhir bangsa Arab menjadi generasi yang asing
terhadap Islam, menolak berpegang pada Islam serta
meninggalkan kandungan risalah yang ada dalam Al-

Qur'an:

Bukankah Kami telah membinasaka,n or&ng-orang yang
dahulu? Lalu Kami iri,nghan (azab Kami terhadap)
mereka dengan (rnengazab) orang-orang yang datang
hemudian. Demi,kianlah Kami berbuat terhadap orang-

orang yang berdosa. (Qp. al-Mursalaat 1e18)

.|ika mereka mau merubah diri, mengokohkan
akidah dan syariatnya, serta memperbarui sejarah
leluhurnya, maka niscaya Allah akan mengobati luka
mereka, menyatukannya kembali, serta mendatangkan
kebaikan kepadanya.
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Jika Agama Tidak Lagi Berpengaruh

Jika agama tidak lagi mempunyai pengaruh dalam
menegakkanjiwa dan menenangkan hati, maka manusia
akan tetap salitrg bermusuhan, saling mencaci dan
terpecah belah. Yang membuat saya kecewa, kaum
Reformer Eropa tidak mengetahui kenyataan ini.
Beberapa waktu yang lalu Abdul Natsir memberi-
tahukan bahwa Undang-undang penurunan harga
sewa apartemen telah dikeluarkan, sehingga pemiliknya"
kehilangan 3/Sblayayang dulu diperoleh dari penyewa.
Hal itulah yang niembuat sedih para pemilik apartemen
dan sebaliknya membuat senang para penyewa. Relasi
yang sudah sekiarr lama terjalin, kini berubah menjadi
kekasaran dan kemarahan.

Tapi saya sempat mengetahui, ada salah seorang
ulama Al-Azhar yang taat tinggal di apartemen sewaan.
Ketika dia menemui si pemilik rumah, dia membayar
dengan harga sewa lama seolah-olah Undang-undang
penurunan harga sewa apartemen belum dikeluarkan.
Kemudian si pemilik itu pun bingung dan merasa
takut untuk melanggar Undang-Undang. Hanya saja,
ulama yang taat itu secara lisan sepakat untuk tetap
tinggal di tempat yang dulu. Dia menolak untuk
memakan harta orang lain dengan cara yang tidak
benar.

Undang-undang itu tetap berlaku dan tumbuh
sejalan dengan berlalunya wakru. Tetapi nilai nominal
yang telah ditentukan rrrenjadi tidak berjalan, yang
kemudian ditetapkan berdasarkan pe{anjian. Maksudnya
perjanjian sewa berubah menjadi penjanjian pemilik
secara tertutup.

Dalam perkembangan, ternyata kebijakan baru ini
menyebabkan para pemilik tidak mau menyewakan
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lagi. Di 
^r'tara 

mereka ada yang menjauhkan diri dari
hubungan sewa menyewa. Sekarang ini terdapat ratusan

ribu apartemen yang ditutup karena si pemilik rumah

tidak ingin kehilangan hartanya akibat dari cara yang

tidak fair.

Tindakan saling menzalimi di antara sesama manusia

adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Dan salah satu

bentuk kesia-siaan adalah menyelesaikan masalah dengan

mendatangkan masalah baru, atau menguatkan sesuatu

dengan melemahkan sesuatu lainnya.

Sebagian penguasa melakukan balas dendam
sehingga mereka buta darijalan kemaslahatan. Mereka

mengagumi filsafat yang datang dari luar, sehingga

menjauh dari hukum Allah dan norma-norma agama'

Mereka juga tidak peduli lagi dengan dampak yang

akan terjadi. Kemudian saya mengamati golongan
pekerja dan petani menjadi pembunuh hak-hak orang

iain demi mengangkat hak-haknya. Jiwa yang rela dan

ikhlas telah menguap digantikan oleh jiwa-jiwa
monopoli, serakah, dan sewenang-wenang'

Mungkin melalui perundang-undangan dapat
memerangi monopoli dan membabat kejahatan para

penindas. Tetapi hal itu menempati prioritas kedua'

Adapun prioritas pertama adalah menumbuhkan iman

dan menyebarluaskan ajaran moral dan tradisi Islarn'

Penjajahan budaya telah menghilangkan pengaruh
akidah dan ibadah di setiap reformasi. Bahkan mengha-

langi aktivitas keagamaan dan menfitnah tokoh-
tokohnya. Hal yang tidak memungkinkan untuk dapat

mewujudkan kebaikan pada umat selama kepalsuan

ini masih ada.
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Konsepsi Tentang Problematika Perempuan

Kebangkitan Kaum Perempuan yang Sebenarnya

Saya dan juga beberapa sukarelawan lainnya disibuk-
kan oleh kebangkitan kaum perempuan pada masa
sekarang ini. Kami gembira karena kebenarannya dan
kami sedih karena kesesatannya. Kami berfirasat bahwa
berpindah dari peradaban modern bagaikan kita
berpindah dari kebaikan menuju keburukan. Dan"
kitalah yang bertanggung jawab unruk mewujudkan
masa depan yang lebih baik dan cerah bagi sehlruh
umat.

Saya tahu bahwa kaum perempuan sudah tidak
lagi berinteraksi dengan pendidikan Islam sejak satu
abad yang lalu. Mereka dituntut untuk bersikap
keibuan, tetapi di sisi lain mereka dilarang untuk pergi
ke masjid-masjid. Sungguh saya benar-benar menjauh-
kan diri dari orang-orang yang mencegah perbuatan
amar maTuf nahi munhar. Mereka memutuskan ikatan-
ikatan yang terkait dengan keislaman, baik di bidang
kebudayaan, politik, atau pun militer. Bahkan dipaksa
untuk berbuat aniaya dalam urusan-urusan tertentu.
Sehingga kondisi mereka menjadi buruk dan mereka
tidak mengetahui ap^-apa kecuali pekerjaan rumah
dan intuisi-intuisi fisik. Jarak antara spiritual, intelektual
dan perempuan semakin jauh dibanding dengan para
pendahulu kita, seperti jauhnya jarak antara manusia
dan binatang.

Insya Allah, jika seluruh kaum Muslim mendukung
pengkhianatan terhadap prinsipprinsip dasar Islam ini,
maka tanah, otak, dan perut mereka akan dikuasainya.
Kemudian mereka dijadikan kafilah yang mengikuti
jalan selain Islam atau menjadi orang dunia ketiga
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yang dipimpin dan tidak memimpin, padahal mereka
sebelumnya menjadi tongkat penggerak atau orang
satu di dunia.

Termasuk salah satu hak perempuan adalah hak
untuk menuju dunia yang lebih baik. Akan tetapi
tradisi yang buruk telah menghalangi kebangkitan
kaum perempuan dan menjerumuskannya ke dalam

lubang kehinaan yang harus diwaspadai. Seperti halnya

kaum perempuan Eropa yang bergaul dengan kaum

laki-laki dalam kelompok seni karena isu persamaan.

Ada pula perempuan yang mengalirkan keringatnya
untuk menyempurnakan identitas intelektual dan
moralnya.

Adapun di tempat-tempat dakwah, saya melihat
dengan mata kepala sendiri, kaum perempuan '\ljazair
memperkokoh akidahnya dengan keberanian dan
perjuangan mati-matian.

Ketika saya menyaksikan kaum perempuan modern
dari kalangan umat Islam, saya menemukan tradisi
modern itu dimakannya mentah-mentah tanpa pandang
bulu. Sehingga ada di antara mereka yang mengenakan
busana Perancis khusus pada pagi dan sore hari. Selain

itu ada yang rakus dengan barang-barang perhiasan,

dan ada juga yang meremehkan pendidikan agama.

Sedikit sekali dari mereka yang mau memperhatikan
salatnya atau problem-problem umatnya, baik itu di
bidang kebudayaan atau pun di bidang politik.
Peradaban yang berkembang sekarang ini memiliki
dampak negatif yang mengerikan. Yaitu rusak dan
hancurnya kem4juan ilmiah yang mencemaskan. Sayang-

nya, kita telah sukses memindahkan kebobrokan-
kebobrokan ini sampai pada taraf ketertinggalan yang

mengharukan dan berlangsung terus, hingga bahayanya

berlipat ganda.
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Saya tidak suka mendengarkan bualan orang-orang
yang meramalkan kejelekan. Saya juga tidak mau
mengikuti orang-orang yang berfikiran sempit. Saya
mempelajari agama saya dari Al-Qur'an dan Sunnah
dan tidak dari gambaran masa-masa yang hancur atau
angan-angan seseorang.

Alangkah banyaknya problem yang kita selewengkan
dari konsep Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika kita
beraktivitas sosial dan politik, kita mundur, sehinggd
kelompok kita pun berkurang dan akhirnya sekarang
ini orang-orang yang mau menjemput kebenaran
menjadi surut. Barangkali problem-problem pererripuan
dan misinya dalam kehidupan adalah bagian rerpenring
dari problem-problem ini.

Rumor Palsu

Fatwa yang tersiar di tengah sebagian kaum Muslim
dan yang diubah oleh musuh-musuh Islam adalah
bahwa Islam membangun pagar yang tinggi di antara
laki-laki dan perempuan hingga satu sama lain tidak
dapat melihat, atau bahkan melihat saja diharamkan.

Setelah saya menelaah Al-Qur'an dan Hadis yang
mutawatir dan sahih, saya menemukan bahwa ternyata
rumor itu dusta belaka. Pandansan (laki-laki meman-
dang perempuan, atau sebaliknya) yang normal sama
sekali tidak ada masalah. Yang harus ditinggalkan
adalah pandangan yang mengandung unsur birahi,
yang rendah dan selalu mencari-cari dosa. Oleh karena
itu agama memerintahkan agar memalingkan mata.
Itu adalah perintah untuk semuanya, baik laki-laki atau
pun perempuan. Sehingga ketika pandangan itu jatuh
pada sesuatu yang membangkitkan nafsu birahi, maka
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sebagai orang Islam kita diw{ibkan untuk tidak kembali
memandangnya dan membentengi hati dari sifat
bimbang ragu.

Setiap orang yang berada di masjid, di jalan dan
juga di tempat-tempat umum lainnya, harus dapat
menjunjung edka berikut ini:

1. Tidak tabarru,j (mempertontonkan bentuk atau
bagian tubuh) dan berpakaian yang sopan.

2. Menundukkan pandangan dan menjaga kesucian.

3. Setiap Muslim dan Muslimah harus menjaga
dirinya dari keinginan-keinginan yang melanggar
batas-batas syariat.

Poin-poin tersebut melekat dalam kehidupan para
(perempuan) pendahulu kita yang pertama, dan
ternyata kaum perempuan pendahulu itu selain hadir
di dalam masjid juga terjun ke medan perang. Tetapi
mereka tetap dikelilingi oleh pagar norma-norma Islam
yang telah ditetapkan.

Saya mengetahui ada beberapa hadis lemah yang
dikesampingkan oleh para ilmuwan ketika meneliti
periwayatannya dan belum pernah seorang ulama pun
yang menyatakan periwayatannya adalah sahih, serta
tidak ada seorang faqih pun yang menghargainya
sebagai kebenaran Islam, misalnya hadis yang diriwa-
yatkan oleh Fatimah az-Zahra as bahwa sebaik-baik
perempuan adalah yang tidak memandang laki-laki
dan tidak dipandang oleh laki-laki. Ada lagi sebuah
hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah saw mencegah
sebagian istrinya melihat Abdullah bin Ummu Maktum.
Itu semua adalah hadis yang tidak sesuai dengan
keterangan yang saya tulis, yang tampak berlawanan
dengan keterangan-keterangan Al-Qur'an dan sunah
yang benar dari sisi ketetapan dan maksudnya.
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Tetapi, justru periwayatan yang samar dari segi
ilmiah inilah yang dijadikan sebagai buah fikiran umat
Islam pada masa terakhir ini. Diwajibkannya bersifat
keibuan dan tetap tinggal di rumah, tidak untuk
perempuan saja, bahkan menjadi aturan keluarga dan
juga norma agarna.

Ada penceramah di masjid mengatakan: "Perem-
puan tidak boleh keluar dari rumahnya, sekali pun ke
tempat suami atau ke tempat pemakaman."

Satu waktu datang kepada saya seorang perempuan
yang ditinggal mati anaknya, dan dia mengatakan
bahwa hatinya sangat sedih, dan ingin menziarahi
kubur anaknya. Kemudian saya berkata: "Kenapa kamu
tidak menziarahinya?" Dia menjawab: "Karena imam
masjid menuturkan bahwa laknat akan turun terhadap
orang yang mengerjakan hal itu." Lalu.saya berkata:
"Ziarahilah kubur anakmu dan kamu adalah orang
yang sedang diuji kesabarannya! Kemudian kembalilah
kamu ke rumahmu. Kamu adalah seorang muslimah
yang menjalankan tuntunan Allah, dan Insya Allah
kamu akan mendapatkan pahala di sisi-Nya, karena
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Bukhori, Nabi Muhammad saw besabda: 'Ziarah ini
tidak dilarang, dan orang-orang yang melakukannya
tidak berdosa."'

Tetapi ada pola fikir yang kurang sehat dan senang
dengan hadis-hadis lemah. Kemudian dari hadis-hadis
lemah itu ditarik ketetapan hukum Islam. Padahal Islam
yang suci, lepas dari penyimpangan-penyimpangan ini.

Sekarang ini kita masuk pada sebuah masa di mana
laki-laki dan perempuan bergabung dalam perang
udara. Kita' tidak boleh membiarkan orang-orang
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lemah yang menuduh ada kekurangan pada agama
kita dan kemudian mereka melemparkan kekurangan-
kekurangan yang ada pada diri mereka kepada orang
lain.

Wanita Mempunyai Hak yang Seimbang dengan
Kewajibannya

Umat yang mulia adalah umar yang lebih banyak
dihukumi oleh tradisi-tradisi luhur daripada oleh
undang-undang paksaan. Ketinggian akhlak lebih
berguna dan lebih bermanfaat daripada kekuasaan
negara. Dan kekuatan umat sesungguhnya terletak
pada kemuliaan perilaku, ketakwaan, kesucian, serta
rasa cukup dan rela. Pada masa pemerintahan Abu
Bakar, Umar bin Khathab pernah ditetapkan sebagai
seorang hakim. Ternyata selama satu tahun penuh tidak
ada seorang pun yang mengadu kepada Umar karena
orang-orang telah memenuhi hak-haknya. Sehingga
pernah ada ungkapan:Jika manusia mau memenuhi
haknya, maka hakim akan beristirahat.

Ada seorang laki-laki berkata berkata kepada Umar:
"Saya ingin menceraikan istri saya."

Lalu Umar bertanya: "Kenapa?"

Dia pun menjawab: "Karena saya tidak mencin-
Lainya."

Kemudian Umar berkata: "Apakah setiap rumah
tangga dibangun atas cinta? Lalu dimana rasa malu
dan kesetiaan?"

Sebenarnya hanya bimbingan akhlak yang harus
dibangun oleh rumah tangga. Sedangkan cambuk-
cambuk hukum merupakan perangkat nomor sekian
dalam membangun hubungan keluarga yang sehat.
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Dalam sebuah hadis disebutkan: "Mukmin yang paling
sempurna imannya adalah mereka yang baik akhlaknl'a
dan bersikap lembut terhadap keluarganya." Sebagzri-

mana Islam mewasiatkan kepada suami untuk berlakrr
lembut terhadap istrinya, begitu juga seorang istri
terhadap suaminya. Rumah akan menjadi surga atarr

neraka bagi sang istri sesuai dengan perlakuan suanri

terhadap istrinya.

Sayangnya, kebanyakan rumah tangga telah kehi;
langan ruh agama, sehingga mereka lebih banyak
bergaul dengan perangai yang buruk daripada bergarrl

dengan akhlak yang dilandasi iman. Rumah itu adalalr

rumah yang bernafas dengan udara yang diselimtrti
oleh kebusukan akhlak dan kekerasan. Dan saya tidak
tahu dimana letak cinta dan kasih sayangnya.

Seorang wanita menemui saya di seb.uah masjitl'
kelihatannya dra menyembunyikan kemarahan. Dia
berkata bahwa suaminya telah memukulnya dengzttr

pukulan yang keras. Dengan kejadian itu dia meras:t

seakan-akan ingin menjual agama dan dunia untltk
melupakannya. Lalu saya menemui suaminya darr

menegurnya. Tetapi tiba-tiba dia memberikan jawab:rrr

kepada saya: "Saya mendidiknya karena dia bany:rk
bicara." Kemudian saya berkata kepadanya: "Seharustrr';t

kamu tidak bertindak demikian! Pukulan tidak bisa

dibenarkan keculai jika seorang istri menentang dan
takabur terhadap suaminya, meremehkan keinginan-
nya, mengabaikannya sehingga seolah-olah si suami
tidak punya seorang teman pendamping. Atau
dengan ketentuan lain, jika sang istri mengijinkan
pria asing masuk ke rumahnya, maka sudah selayaknya

bagi suami untuk cemburu, sampai dia tidak melihat
di rumahnya ada orang lain. Adapun memukul dengan
membabi buta maka ini merupakan sifat binatan$,
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dan tidak boleh dilakukan oleh suami karena akan
membuat istrinya menjadi beringas dan bertambah
buruk."

Islam menjadikan seorang laki-laki sebagai orang
yang bertanggung jawab mengurusi rumahnya, dan
menjadikan hak serta kewajiban sebagai bagian timbal
balik antara suami dan istri.

Para wctnita mempunyai hak yang seimba,ng dengan
hewajibannla menurut cara yang mahruf. (QS. al-
Baqarah: 228)

Ada manusia yang berjiwa merdeka dan ada pula
yang berjiwa budak, baik laki-laki maupun perempuan.
Akan halnya perempuan, maka ternyata mereka lebih
banyak menerima kekerasan daripada kelembutan.

Bagaimanapun, yang tidak boleh bagi kita adalah
perlakuan yang menyimpang dari Islam atau,cara-cara
yang menyeretnya kepada dakwaan dengan alasan
telah melecehkan wanita, merusak kehoramatannya,
dan memperbolehkan kekerasan padanya.

Hukum Allah dalam Rumah Tangga

Agar eksistensi manusia di bumi ini tetap berlang-
sung, maka mereka tidak boleh lepas dari dua hal yaitu
makanan dan perkawinan. Makan adalah untuk
mempertahankan hidup, sedangkan perkawinan
untuk proses regenerasi.

Begitu juga makhluk-makhluk lainnya, mereka
hidup dengan dua hal ini, mungkin hanya caranya saja
yang berbeda. Allah telah memuliakan Bani Adam,
menyediakan bagi mereka makanan dari barang-barang
yang halal dan baik, serta menjadikan proses regenerasi
mereka dalam sebuah pertemuan yang mulia dan
terhormat.
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Binatang melahap setiap aPa yang ditemuinya.
Adapun manusia, mereka diangkat derajatnya oleh
Allah sebagaimana Allah berfirman kepada mereka:

Hai sehalian manusia, makanlah yang halal tagi baih

d,ari a.pa yang terdapat di' bumi. (QS. Ai-Baqarah: 16tl)

Binatang berkembang biak melalui perkawinan
secara terang-lerangan atau sembunyi-sembunyi. Ada-

pun manusia, Allah relah menjadikan bagi merek4
perkawinan dengan ketenangan, kasih sayang, dan

pertumbuhan serta nasab dan kerabat.

Dan Altah meniaclihan bagi hamu istri-istri daii jenis

k,amu sendiri dan menjadihan bagimu drtri istri-istri
hamu itu, anah-anah dan cucu-cucu, dct'n memberimu'

rezhi rlari ya'ng bai,h-baih. (QS' an-Nahl: 72)

Sebagaimana Islam menolak makanan yang diperolch
dari harta yang haram, Islam juga mengharamkatl
penyimpangan seksual serla mencegah setiap perte-
muan yang dilakukan tanpa didasari iman.

Tentu saia, Islam menolak kependetaan karena
Islam lebih dekat dengan ketulusan fitrah dan lebih
mengetahui tentang hak hidup ketimbang agama-

agama yang disangka kalangan pendeta mempunyai
hubungan dengan Allah.

Kehidupam apa yang dicari oleh agama dari
perkawinan? Apakah hanya sebatas penambahan
produksi biologis dan memperbanyak penduduk saja?

Tentu tidak. Seperti aPa yang telah dijelaskan oleh
Al-Qur'an, perkawinan adalah kerja sama antara suami

dan istri untuk menjalankan hukum-hukum Allah'
Inilah rahasia yang terkandung dalam firman Allah
SWT tentang problem-problem rumah tangga:
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Dan tid,ah halal bagi hamu mengambil hembali dari
sesuatu yang telah hamu berihan hepada mereka, kecuali
halau heduanya hhawatir tidah ahan dapat menjalanhan
huhum-huhum Allah. Jiha hamu kha.watir bahwa hedua-
nya (suarr'i istri) tidah dapat menjalanhan huhum-
huhum Allah, maha tidak ada dosa atas keduanya
tentang bayaran yang diberihan oleh istri untuh menebus

dirinya. (QS. al-Baqarah: 229)

Gambaran terbaik tentang rumah tangga yang
menjalankan hukum Allah adalah sebagaimana sabda
baginda Rasulullah saw: "Tidak ada yang lebih baik
bagi seorang mukmin setelah ketakwaannya kepad'a
Allah selain dari istri yang salehah. Jika diperintah, ia
menaatinya, jika dipandang ia menyenangkannya, jika
suaminya bersumpah padanya maka ia akan membe-
baskannya, dan jika ditinggalkan, ia menjaga diri dan
hartanya."

Rumah tangga seorang Muslim yang sesuai dengan
batasan ini adalah yang apabila sang istri mengasuh
dan mendidik anak-anaknya serta menjadikan rumah
mereka sebagai tempat beristirahat bagi suami setelah
lelah mencari nafkah dan menghadapi kesulitan urusan
dunia. Yang menyedihkan, ternyata orang-orang Islam
tidak tahu bagaimana mereka menegakkan hukum
Allah dalam rumah tangga. Ini karena dari sejak zaman
dulu secara turun temurun mereka berpesan dan
melakukan kebiasaan yang berakibat membodohkan
kaum perempuan dan mewariskan pelecehan perem-
puan. Mereka menyangka bahwa fungsi perempuan
adalah memasak nasi, melayani kebutuhan biologis,
mengasuh anak, itu saja.

Keterpurukan intelektual dan ritual yang menimpa
dunia Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia.
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Setelah itu mereka kembali kepada gambaran kehi-
dupan yang melenyapkan fungsi perempuan dalam
kehidupan sosial, dan menganggap hubungan ar.tara
laki-laki dan perempuan hanya sebatas makan dan
pemenuhan biologis saja.

Kehadiran Perempuan di dalam Masjid

Tidak henti-hentinya saya mewaspadai pen gutipan
hadis-had is d,ha'i.f yang ada di berbagai tempal
pendidikan dan tempat-tempat umum. Begitu juga
pemahaman yang kurang benar terhadap hadis-hadis
sahih. Segala puji bagi Allah yang telah menjaga agama
Islam sehingga tetap dipertahankan oleh orang-orang
yang mempunyai keteguhan dalam ilmu di mana pun.

Sala telah membaca sebuah hadis yang diriwayatkan
oleh Abi Darda' yang berbunyi:

"Barang siapa ketika di pagi dan petang hari
mengucapkan: Hasbiyallahu laa ilaahai,lla huwa
'alaihi tawahhaltu wahuwa robbul 'arsyil 'adzim,
sebanyak tujuh kali, maka dia akan dicukupi oleh
Allah apa yang dikehendakinya, baik orangnya jujur
ataupun pembohong."

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan meru-
pakan hadis mauqrzl Sedangkan menurut Ibnu Shuny
hadis ini marfu'. Menurut al-Mundziry: Hadis semacam
ini tidak bisa dikatakan sebagai sebuah pendapat tapi
merupakan hadis marfu'. Dan orang yans mensyarahi
hadis tersebut mengatakan: "Doa seorang pembohong
dapat diterima dengan berkah bacaan tersebut." Kami
menolak pendapat yang tidak logis ini karena riwayat
itu adalah batil, baik itu berupa hadis mauqzlmaupun
hadis marfu'. Menyamakan pembohong dengan orang
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iujur adalah tidak benar. Jika pcnyamaan itu tidak
clianggap sebagai sebuah 'ilat dalam diterimanya sebuah
tnatan, maka cacat macam apakah yang dapat dljadikan
sebagai 'ilai?

Sayangnya sebagian orang yang menekuni hadis
tclah kehilangan bakat keilmuan yang jeli, sehingga
kebohongan demi kebohongan dibiarkan karena dia
()rang yang bodoh, Ada laei hadis yang mengatakan:
"salatnya seorang wanita yang lebih disukai oleh Allah
adalah di sebuah tempat di dalam rumahnya yang sangat

gelap." Bahkan sebagian mereka ada yang mengatakan,
"Lebih utama dari pada salat di Masjid Nabawi".

Ibnu Hazm menolak semua riwayat ini dan menyata-
kannya sebagai palsu. Saya bukan pengikut mazhab
'l,ahiri, akan tetapi saya mengetahui dengan ilrnul yaqin
bahwa Nabi Muhammad saw mengatur shaf-shaf
perempuan di Masjid Nabawi, dan membuatkan sebuah
pintu khusus bagi mereka. Beliau melarang laki-laki
berdekatan dengan shaf-shaf perempuan, yaitu ada yang
rnundur dari shaf pertama sehingga dekat dengan
perempuan. Dalam hal ini Nabi bersabda: "Suatu kaum
v2rng senantiasa mundur dari shaf pertama, maka Allah
rukan mengakhirkan hisab mereka hingga mereka masuk
ke dalam neraka." Kaum perempuan mendatangi salat
jama'ah mulai dari Subuh hingga Isya'. Jika hal itu
rnelanggar keutamaan atau mengurangi pahala, maka
kenapa Nabi Muhammad saw membiarkan mereka
rnengerjakan hal ini siang dan malam?

Saya tidak sepaham dengan Ibnu Hazm tentang
pendapat bahwa sunah salatjama'ah antara perempuan
dan laki-laki sama. Hal yang ingin saya jelaskan di sini
adalah bahwa perempuan itu penanggungiawab di
rumah suaminya, serta keluarganya. Ketika suami dan
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anak-anaknya membutuhkan persiapan makanan atau

persiapan istirahat, maka perempuan harus tetap di
r.,rnuh.ryu dan tidak boleh pergi ke masjid atau
meninggalkan rumah dengan mengabaikan kewa-
jibannya, dan dia memiliki pahala jama'ah yang
ditinggalkannya karena halangan syar'i'

Adapun jika telah menyelesaikan semua tugas-

tugas rumah, maka sebaiknya dia pergi ke masjid dan

ikut dalam salat jama'ah. Serta tidak boleh bagi suami
untuk mencegahnya. Seperti dinyatakan dalam hadis: "

'Janganlah kalian mencegah hamba-hamba Allah
,rntrrt pergi ke masjid-masjid". Menolak keberadaan
perempuan di dalam maqjid itu menghapus sunah jrang

diketahui pada zaman Nabi dan khulafa'unasyidin.I{rta
di sisi Allah tidak lebih baik dari para pendahulu kita
yang saleh.

Kaum Laki-laki Tidak Lebih Mulia dari Kaum Perempuan

Seorang pemudi masuk ke kantorku dengan
menampakkan kecemasan dan kemarahan' Dia berkata
kepadaku: "Saya berharap bapak mendengarkan
pengaduan saya dan bapak bertindak adil! Saya adalah

seorang mahasiswi semester enam dan saya sudah
terbiasa mendapalkan nilai terbaik. Di rumah, ibu saya

melayani saya dan juga semua saudara laki-laki.
Saudara-saudara saya adalah mahasiswa di universitas
yang sama dan mereka juga sudah biasa memperoleh
nilai yang memuaskan. Tetapi terjadi sesuatu yang
tidak kami harapkan, di mana ibu kami sakit dan harus
berbaring di tempat tidur, sehingga semua saudara laki-

laki meminta saya untuk melayani mereka menggan-
tikan posisi ibu. Kemudian saya menawarkan kepada
mereka agar penentuan tugas-tugas rumah itu sebaiknya
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rliputuskan dengan kesepakatan bersama, sepulang
rlrrri kampus. Tetapi mereka menolak dengan mengata-
kan: 'Kamu adalah seorang perempuan, sehingga hanya
kirmu yang wajib memikul tugas-tugas rumah ini!"'

Lalu saya bertanya: "Apa yang kamu minta dari
saya?"

Yang dijawabnya: "Nasihatilah agar kami saling
rrrembantu, dan tunjukkanlah kepada mereka bahwa
lxreinda Rasulullah saw adalah pelayan bagi keluarganya,
rlan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang
st'karang dipandang rendah oleh sebagian kaum laki
laki. Jika tugas-tugas rumah itu dibebankan hanya
kepada saya, maka berarti mereka tidak berlaku adil
tcrhadap saya, padahal tingkatan studi saya lebih tinggi
rlari pada mereka."

Kemudian saya mengambil secarik kertas dan
rucnulis sebuah hadis tentang Ummul Mu'minin
Sayidah 'Aisyah, kemudian saya memberikan kepadanya
tlan menyuruhnya agar dibaca oleh semua saudara
lrrki-lakinya.

l,alu ada seseorang )ttng mendengarkan perbincangan
itu berkata kepada saya: "Kenapa ini anda lakukan?
llrrkankah Allah SWT berfirman: "Anak lahi-laki tidaklah
:eperti anah perempuan." (QS. Ali 'Imran: 36), sehingga
sudah selayaknya dia melayani saudara lakilakinya,
rlrengurus rumah dan meninggalkan kampus!"

Kemudian saya berkata: "Ayat yang anda bacakan
itu adalah lanjutan perkataan Imran kepada istrinya
vang pada waktu itu dalam keadaan hamil dan ber-
nadzar kepada Allah, anak yang dalam kandungannya
menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul
Maqdis. Dia berharap untuk melahirkan anak laki-laki,
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karena laki-laki lebih mampu memimpin manusia dan
menegakkan syiar daripada perempuan. Maka ketika
lahir seorang perempuan yaitu Maryam, lalu dia
memohon kepada Allah untuk dapat memenuhi
nadzar-nya dengan mengatakan:

Ya Tuhanhu, aht nelnhirknnn)a seurang anak perernpuan,
(dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya
itt), dan anah-laki-laki tidaklah seperti anah perempuan.

Sesungguhnya ahu telah menamai dia Maryam dan
aku mohon peilindungan untuhnya serta anak-anak'
keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau dari
pada slaitan )ang terhutuk. (QS. Ali Imran: 36)

Dia telah memohon kepada Allah agar melindungi
anak perempuan yang datangnya tak disangka-sangka
itu, yang selamanya dia tidak akan dapat diutus untuk
menjaga Baitul Maqdis dan menjadi imam Masjidil
Aqsha.

Tetapi pria itu berkata kepada saya: "Dalam segala
hal laki-laki tetap lebih mulia dari pada perempuan,
dan perempuan tidak dapat mengelak lagi."

Maka tanpa fikir panjang saya memotong dan
menghentikan omongannya dengan mengatakan
kepadanya: "Maksudmu kamu lebih utama dari Maryam
karena kamu seorang laki-laki sedangkan dia seorang
perempuan? Istri Fir'aun lebih berat timbangan
takwanya dari pada kamu sekali pun kamu itu seorang
laki-laki dan dia seorang perempuan, bahkan seorang
istri raja yang angkuh yang mengajak orang ke neraka."
Kalian bodoh tentang kebenaran-kebenaran agama
dan dunia.
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Suara Perempuan Bukan Aurat

Ada seorang pemuda yang berada di dekatku hampir
saja mengamuk. Pasalnya, saat itu kami mendengar
sebuah pembicaraan yang dilontarkan oleh salah seorang
perempuan. Lalu saya bertanya kepadanya: "Kenapa
kamu? Apakah dalam perkataannya itu ada yang salah?"

Lalu dengan spontan dia berkata: "Kenapa ini anda
biarkan! Bukankah suara perempuan adalah aurat?"

Kemudian saya menjawabnya dengan dingin: "Itu
bohong dan tidak bersumber dari ajaran Allah."

Perhatikan hukum Islam yang terdapat dalam Al-

Qur'an. Allah berfirman kepada kaum perempuan
Mukmin ketika mereka berbicara dengan seseorans:

...Janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga
berkeinginanlah orang yng ada penyahit dalam hati-
nya." (QS. al-Ahzab: 32)

Maka apakah mereka diam dan tidak berbicara
sepatah kata pun karena suara perempuan adalah
aurat? Tentu tidak!

Dan ucapkanlah perkataan yang baih." (QS. al-
Ahzab: 32)

Maksudnya hendaklah mereka berbicara dengan
wajar serta tidak dipenuhi dengan kata-kata yang
menimbulkan keraguan dan logat yang membang-
kitkan birahi.

Ketika kaum perempuan Mukmin Muhajirin datang
dari Mekah setelah perjanjian Hudaibiyah, maka mereka
diuji secara lisan untuk mengetahui keadaan mereka,
apakah benar mereka berpaling dari agamanya, atau
mereka mempunyai keinginan-keinginan yang lain.
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Sehingga kerika nrereka menjelaskan dalam perdebatan
iman mereka, maka mereka memutuskan untuk tetap
dalam masyarakat Islam.

Maha jika hamu telah mrngetahui bahwa mereka (benar-

benar) beriman maha janganlah hamu kembalikan

mereka hepada (suami-suami mereka) orang-orang
kaf.r. (QS. al-Mumtahanah: 10)

Tidak ada seorang pun yang memahami bahwa
suara wanita adalah aurat!

Ketika datang seorang wanita yang berdebat
kemudian menjelaskan permasalahannya kepada
Rasulullah saw dan meminta pendapat hukum beliau,
maka beliau tidak mengatakan: "Diamlah kamu, suara
kamu itu aurat!"

Ketika datang putri Syu'aib-sebelum dia rnenjadi
istri Musa-mengatakan:

Sesunguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi

balasan terhadap (kebaikan) -mu, memberi minum
(ternak) kami." (QS. al-Qashash: 25)

Musa tidak mengatakan kepadanya: "Kenapa kamu
berbicara denganku seperti ini? Bukankah suara
perempuan itu aurat?"

Ketika Ratu Saba' masuk ke istana Sulaiman, lalu
diperhatikan singgasana yang didatangkan dari Yaman
ke Palestina, maka ditanyakanlah kepadanya:

"Smtpa inihah singgasanamu?". Dia munjawab: "Seahan-

akan singgasana ini singgasanahr." (QS. an-Naml: 42)

Beberapa ahli tafsir mengatakan: "Dari jawabannya,
Sulaiman mengakui kecerdasan Ratu Saba' karena dia
mengetahui singgasananya yang dia anggap mustahil
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dapat terbang beribu-ribu mil untuk didatangkan ke
tempat itU. Tidak ada seorang manusia pun, baik yang
pandai maupun yang bodoh mengatakan bahwa suara
wanita itu aurat!"

Ada lagi, ketika Zainab binti Rasulullah keluar untuk
menemui kaum Muslim yang berada di masjid, dia
mengumumkan bahwa dia telah melindungi suaminya
yang ditawan oleh kaum Muslim di Badar. Orang-orang
pun mendengarkan suara yang penuh pengharapan
dan kesedihan itu. Lalu dengan belas kasih Rasulullah
berkata: "Kami tidak sepakat dengan ini semua. Jika
kalian menghendaki, maka kembalikanlah suaminya
kepadanya. Dan ternyata tidak ada seorang pun yang
mengatakan bahwa suaranya adalah aurat!"

Dari hati yang paling dalam, saya membenci
hubtrngan 

^ntara 
perempuan dan laki-laki yang

berkembang dalam peradaban materialisme yang
dibangun oleh orang-orang barat baik itu kaum salibis
mau pun komunis. Hanya saja peradaban ini akan
tetap dalam kekejian dan kerusakannya selagi orang-
orang yang berbicara tentang Islam tetap dihinggapi
oleh kebodohan dan kebutaan.

Suara perempuan bukanlah aurat dan anggapan
bahwa itu aurat adalah tidak berdasar. Pemuda yang
meneriakkannya adalah orang bodoh yang mengatas-
namakan Islam!

Poligami l\Ienurut Kita, Bagaimana Menurut Mereka?

Dalam sebuah pertemuan besar, saya mendengar
ada seorang pemudi yang menyerang Islam. Dia
mendiskripsikan bahwa poligami adalah penyelewengan.
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Lalu saya mengatakan kepada orang-orang yang
mengikuti pertemuan itu: "Bukan hanya Islam sajzi

yang memperbolehkan poligami, tapi semua agama.
Nabi Musa, Isa, dan juga nabi-nabi sebelumnya tidak
ada yang mengatakan bahwa poligami adalah haram."
Yang lebih mencengangkan, orang Islam justm menolak
diperbolehkannya poligami dengan dalih kebajikan.
Peradaban modern tidak menolak diperbolehkannya
zina dan homoseksual. Sebagaimana pula tidak menolak"

dipujinya seorang perempuan yang berdansa dengan
orang asing. Peradaban ini menerima itu semua
sehingga membiarkan nafsu-nafsu birahi muncul
dipermukaan bumi ini tanpa ada penghalang.

Sekarang ini sedikit sekali di antara orang-orang
Islam yang melakukan poligami karena kondisi ekonomi
dan sosial. Tetapi para pemeluk agama lain merusak
kehormatan-kehormatan yang suci dengan cara yang
belum pernah diperbuat oleh orang-orang sebelumnya.
Mereka melakukan hubungan dengan puluhan
perempuan dengan seenaknya tanpa ada komentar
atau celaan.

Bahkan seorang agamawan dapat mengikuti jejak
Nabi Sulaiman yang dalam Taurat dljelaskan bahwa ia
memiliki 1000 istri, yaitu 300 perempuan merdeka dan
700 perempuan budak. Oleh karena itulah muncul
sebuah nyanyian di jalanjalan kota al-Quds berjudul
"Kekasih Gelap". Sebagaimana juga terdapat dalam
kitab Perjanjian Lama pada pasal: "Kidung-Kidung
Sulaiman"

Saya pernah membaca bahwa seorang Kardinal
Perancis yang terkenal, Rishelieu, terkena penyakit
sipilis. Apakah ditimpakannya penyakit itu karena dia
kebanyakan ibadah? Majalah News Weeh terbitan 1 Juli
1974 mengungkapkan bahwa salah seorang Kardinal
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besar di Perancis telah meninggal dunia di samping
seorang pelacur. Majalah tersebut juga menyatakan
bahwa pelacur itu telah diwawancarai di Perancis. Dia
menyebutkan 3 nama Baba dan 11 nama Kardinal. Ada
lagi sebuah berita yang disebarkan oleh harian Daily
MaiI pada tahun 1970 yang mengungkapkan bahwa
berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan dengan
memakai data-data statistik, menunjukkan bahwa .B\Vo
pendeta dan birawati telah melakukan perbuatan zina.
Selain itu juga disebutkan bahwa 40% dari mereka
melakukannya dengan hubungan-hubungan yang tidak
wajar. Maka apakah cara-cara ini lebih suci dan lebih
baik daripada hubungan normal yang ditetapkan oleh
Islam? Dan apakah orang yang mempunyai kehormatan,
keimanan dan etika tetap diam dengan kejadian-
kejadian tragis ini serta membiarkan Islam dan ajarannya
dihina dan dilecehkan?

Islam mengecam penghinaan dan pelecehan ini.
Saya pernah mendengarkan Baba Vatikan dalam perja-
lanannya yang terakhir di Afrika menyatakan bahwa
dia memerangi prinsip-prinsip poligami dan mencela
agarr.a yang melegalkannya dengan sindiran dan
teriakan. Saya pun menggelengkan kepala dalam
kebisuan. Saya tidak bisa menyembunyikan keter-
cengangan ketika dia memohon kedamaian di antara
manusia, setelah dia mengumumkan perang terhadap
Islaml

Mereka telah merampas bumi-bumi Islam dan
merobek panji-panjinya, lalu kedamaian yang mana?

148 - Kebmaran yang Pahit



Hijab yang Disingkirkan

Seorang perempuan muda yang menampakkan
kesedihan dan kegelisahannya mendatangi saya' Dia

berkata: "Kehidupan rumah tangga saya terancam'"

Lalu saya bertanYa: "KenaPa?"

Dia menjawab: "Suami saya menolak pakaian hijab

yang saya kenakan, dan memintasaya untuk melepasnya

dan memperlihatkan bagian kepala saya sehingga

perhiasan saya dapat dilihat oleh orang lain. Tetapi saya

t.tup berpegang pada ajatan agama. Hanya saja,

sekaiang saya terancam cerai jika saya tidak mengabul-

kan permintaannYa."

Sebenarnya saya heran dengan cerita itu' Serelah

bertemu dengan suaminya, saya berhasil mengakhiri

siksaan yang mengancam istrinya. Lalu saya kembali

dan bertanya-tanya, apa memang mengintimidasi or-

ang lain itu merupakan karakter sebagian manusia?

Sesampai di kantor saya membuka surat-surat yang

dikirimkan kepada saya hingga sampai pada sebuah

surat yang ditandatangani oleh sekitar 60 pemudi dari

elemen mahasiswa dan karyawati, yang intinya mereka

meminta kepada saya untuk membantu memecahkan

problem yang menimpanya.

Surat itu datang dari wilayah Arab Muslim Tunis,

yaitu dari sebuah rumah sakit yang memecat para

taryawatiny^ yang berhijab. Pemerintah wilayah
mengeluarkan surat edaran resmi yang meminta
kepada semua mahasiswi yang ada di lembaga-lembaga

pendidikan dan universitas serta semua karyawati yang

berada di bagian umum maupun tertentu' agar

melepaskan pakaian hijab danjuga diw{ibkan membuka

trrt.rp kepala dan betisnya serta memperlihatkan
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sebagian lengannya. Maksudnya mengesampingkan
hljabrhijab yang syar'i dan menampilkan pakaian-pakaian
barat yang sudah umum dipakai pada zaman modern
ini.

Pemerintah langsung memberikan sangsi kepada
setiap orang yang diketahui melanggar perintah ini,
sehingga puluhan mahasiswi yang terap mengenakan
busana Islam diasingkan

Begitu juga para dokter dan perawat perempuan
yang ada di beberapa rumah sakit, mereka dipecat
karena tetap bersikeras untuk mengenakan pakaian
nUulunou' 

salah seorang direktur lembaga ilmiah
mengatakan: "Mahasiswi yang merokok menurut saya
lebih baik daripada mahasiswi yang mengenakan h1jab!"

Karena tekanan pemaksaan dan keinginan untuk
dapat menyelesaikan studi, akhirnya sebagian mahasiswi
menyerah, sementara sebagian lainnya memutuskan
untuk tinggal di rumah tanpa melanjutkan srudinya.

Orang-orang yang mengeluarkan aturan yang
menyesatkan ini diliputi oleh sikap keras kepala.
Peraturan itu hanya untuk kaum Muslimah saja,
sedangkan para biarawati, tidak ada seorang pun yang
berani menghalanginya. Padahal pakaian mereka
adalah hijab yang disingkirkan itu.

Perempuan Lebih Utama daripada Laki-Laki

Ini adalah cerita tentang seorang perempuan yang
lebih utama dari sebagian pria, yairu Nasibah binti Ka'b
yang dijuluki dengan seburan Ummu Amarah. Dia
adalah seorang sahabat perempuan Nabi yang agung.
Dia menyaksikan perang Uhud, dia diuji dengan ujian
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yang berat, dan dia tetap bersama Nabi ketika yang
lainnya melarikan diri. Dia adalah sosok perempualr
yang dekat dengan Nabi dan membelanya dengarr
keberanian dan kekuatan. Seorang Musyrik menggam-
barkan kegigihan perlawanannya dengan mengatakan:
"Kedudukan Nasibah hari ini lebih baik daripada si anu

dan si anu".

Sebuah buku sejarah mengatakan: "Dia terlihat
sedang berperang dalam pertempuran yang sangat
sengit, dan mata pedang telah mengoyakkan pakaiannya
hingga terluka sampai tiga belas sayatan."

Luka-luka itu banyak sekali ketika dia melawan
Ibnu Qim'ah, yaitu seorang prajurit kaum musyrikin
yang pada derik-detk kekalahannya menyerukan:
"Tunjukkan di mana Muhammad! Kamu tidak akan

selamat jika Muhammad terlepas!" Ummu Amaral-r

berada di tengah pasukan berkuda untuk menghalangi
jalannya. Kemudian dia dihantam pundaknya dengarr
pukulan yang amat keras yang mengharuskannva
berobat selama satu tahun. Dia memukul musuhnva
dua kali, namun pukulannya tidak berpengaruh karena
musuhnya mengenakan baju besi.

Dari beberapa cerita dikisahkan bahwa Ummtt
Amarah mengatakan: "Nabi melihatku tidak bertameng,
dan beliau melihat ada seorang pemimpin pasukar-r

bertameng. Maka beliau berkata kepada orang itu:
'Lemparlah tamengmu kepada orang yang sedang
bertarung. "'

Prajurit itu melemparkan tamengnya, kemudian
Ummu Amarah mengambil dan memasang tameng
itu untuk melindungi Rasulullah, dia berkata: "Seorang

prajurit berkuda menyerangku dan menyabetkan
pedangnya satu kali sabetan, lalu aku menahannya
dengan tameng. Ketika dia gagal, dengan pedangku
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kupotong urat keting kudanya sehingga dia jatuh dari
atas punggungnya. Kemudian aku dibantu oleh putraku
setelah dia diberi tahu oleh Rasul apa yang telah terjadi."

Ummu Amarah menghadang seorang prajurit
berkuda lainnya yang hampir saja membunuh anaknya'
Kemudian dia membabatkan pedangnya pada betis

prajurit itu, maka prajurit itu pun tersungkur. Dia dan
anaknya senantiasa terus bersama Nabi sekali pun
dalam keadaan bahaya. Rasulullah saw menyaksikan
amal salehnya, menegaskan keteguhan hatinya dan
memuji keberaniannya.

Seorang perawi mengatakan, "Aku mendengar
Rasulullah saw pada perang Uhud mengatakan:
'Tidaklah aku menoleh ke kanan dan ke kiri kecuali
aku melihat Ummu Amanh berperang di depanku."'

Selain itu Ummu Amarah juga menyaksikan baiat
'Aqabah, dan juga baiat Ridhwan. Setelah Rasulullah
wafat, dia bersama Khalid bin Walid ikut serta dalam
memerangi kaum Riddah. Dalam perang Yamamah,
Allah telah menakdirkan kesyahidan putranya dalam
keadaan tangan terputus. Yang menggembirakannya,
Allah telah memenangkan kaum Muslim serta menum-
pas habis Musailamah al-Kadzdzab serta kesesatannya.

Perempuan pahlawan itu kembali ke Madinah dalam
keadaan terluka. Lalu Abu Bakar sebagai Pengganti
Rasulullah mengunjungi dan menghiburnya. Semoga

Allah meridhai dan membahagiakannya. ,

Kaum Muslim sekarang ini membutuhkan kaum
laki-laki semacam dia. Mungkin kita dapat mengambil
hikmah dari puisi al-Mutanaby yang mengatakan:

Seandainya kaum perempuan seperti dia yang kita rasakan

kehilangannya

Maka aku akan mengutamakan perempuan dari laki-laki
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Keutamaan yang Menghancurkan

Kerahiban adalah sebuah ibadat yang dibuat-buat
oleh manusia yang menjadikannya sebagai simbol
ketinggian derajat, untuk mengekang keinginan'
keinginan serta memenangkan ruh atas materi.

Lalu kami bertanya: "Apakah kerahiban benar-
benar memiliki keutamaan?" Kemudian dia menjawab:
"Seandainya keutamaan ini lersebar di antara manusia
dan dipegang erat oleh semua orang, niscaya peri-
kemanusiaan akan terwujud sepanjang masa atau
sebagian masa, karena kehidupan lduniawi]. akan
diakhirkan dan keturunan akan terhenti."

Itu adalah keutamaan yang menghancurkan. Tabiat
moral dan etika yang tinggi, apabila tersebar maka ia
akan memperbaiki bukan malah merusak, serta
mengangkat ilmu dan pengetahuan bukan malah
melenyapkannya. Oleh karena itu kami memerangi
kerahiban, baik segi intelektual mau pun sosialnya.
Saya melihat pengikut dan penyerunya seperti orang-
orang yang sakit.

Selain itu kami juga menolak pihak-pihak yang
banyak menonjolkan intuisi-intuisi seksual, karena itu
adalah perbuatan keji yang merupakan bagian dari
perbuatan syetan. Tidak mungkin Allah menetapkan
pedoman-pedoman hidup untuk malakukan perbuatan
keji ini. Jika keinginan ini diarahkan pada jalan yang
lurus dan benar, maka tentu akan menjadi jalanjalan
fitrah, menopang kasih sayang, mengokohkan keluarga,
memelihara anak-anak, serta menebarkan kesucian.

Secara panjang lebar Islam menjelaskan kebenaran-
kebenaran ini. Saya kira dunia pada masa sekarang ini
harus memahami Islam dan menjalankannya. Mengang-
gap bahwa perkawiann adalah ibadah dan mengakui
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bahwa tuntutan terhormat berada pada batas yang
telah ditentukan, semua itu adalah bagian dari keadiian,
ketakwaan dan pandangan yang benar.

Beberapa gereja yang berhaluan keras menyerang
pandangan Islam tentang bentuk hubungan yang
terhormat. Mereka tidak memperhatikan bahwa para
pemimpin gereja di Inggris dalam Majelis Lordes dan
Majelis Umum menetapkan pembolehan homoseksual
dan menolak pembolehan poligami seperti yang
disyariatkan oleh Islam, dengan penuh kebencian dan
kesombongan.

Anda dapat melihat apakah mereka menyesali semrla
itu setelah penyakit AIDS tersebar ke seluruh penjuru
dunia akibat pandangan barat tentang hubungan
seksual itu?

Orang-orang miskin yang berada di kota-kota dan
desa-desa di negara Barat dapat memenuhi gairah
seksualnya dengan berpuluh-puluh peremPuan. Bahkan
negara-negara yang sekarang ini berada di bawah
naungan peradaban barat mempermudah untuk
melakukan prostitusi, dan mereka memberikan jaminan
pemeriksaan medis guna pensterilan para pelacur.
Maka apakah ini yang dinamakan kemulyaan agama
yang dihormati, yang disetujui oleh para pemimpin
gereja serta yang dianggap lebih suci dan lebih
terhormat dari pada pembolehan poligami seperti
yang disyariatkan oleh Islam?

Saya membaca ucapan yang dilontarkan oleh
sebagian para pendeta dan biarawan. Mereka mendes-
kripsikan bahwa poligami adalah zina terang-terangan
atau zina terselubung. Tetapi anehnya saya belum
pernah melihat salah seorang di antara mereka mencela
penyimpangan seksual yang jelas-jelas merupakan
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perbuatan yang dilarang dan sesuatu yang keji.
Perbuatan kotor ini lebih disukai oleh orang yang
jiwanya sakit daripada orang yang rumahnya dibangun
oleh norma-norma Islam dengan nasab yangjelas, suci,
terhormat, serta hubungan-hubungan yang jelas
kedudukannya.

Mereka, para pendeta dan biarawan, adalah orang:
orang yang harus bertanggung jawab atas tersebarnya
penyakit AIDS, sipilis serta gonorrhoea. Kebencian
mereka kepada Nabi Muhammad saw serta agarr'anyd.

adalah penyakit yang lebih ganas daripada semua
penyakit yang menjijikkan ini.

Main-main dengan Rahasia Penciptaan

Saya merasakan himpitan kecemasan ketika terung-
kap kepada manusia sebagian rahasia penciptaan. Ini
tidak lepas dari buruknya perilaku mereka dalam
memanfaatkan pengetahuan. Yang lebih gawat lagi
Lernyata agama dan moral mereka lemah.

Kami telah memperbolehkan bayi tabung, yaitu
sebuah istilah rekayasa karena substansi yang terdiri
dari sperma dan o\,'um yangt'anya mampu dibuat oleh
Allah saja itu harus ditempatkan dalam sebuah tabung
sedikitnya selama 10 jam, kemudian dikembalikan ke
rahim agar terjadi proses pembuahan. Proses ini terjadi
selama kira-kira sembilan bulan. Lalu kami berkata:
Ilmu pengetahuan telah membantu suami istri untuk
mendapatkan keturunan dengan melakukan hubungan
melalui medium perantara. Jika seperti itu maka tidak
keberatan.

Tetapi kami menolak apa yang disebut dengan
'rahim sewaan'. Yaitu, sperma dan or,rrm yang dikum-
pulkan dari 2 orang kemudian dimasukkan ke dalam
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rahim pcrempualt laill untuk tempat berkembangnya,
dengan membayar suatu harga tertentu sebagai imbalan
atas jerih payah selama mengandung dan melahirkan'

Tentu saja caraini adalah hina, sehingga Mahkamah
Inggris menolak sistem kontrak semacam itu dan
memutuskan bahwa anak yang dikandung itu adalah
anak orang yang melahirkannya, bukan orang yang
menyewanya. Kami juga menolak perbuatan ini, tetapi
jarrh sampai ke akar-ak^rnya.

Yang lebih hina dan lebih menyakitkan dari itu
semua adalah apa yang pernah saya baca dari majalah
UNESCO edisi Maret 1986 dengan judul "Perkawinan

Antara Dua Genus di Barat". M{alah tersebut mengung-

kapkan: "Kita ketahui bahwa para ilmuwan biologi dan
genetika berharap agar dalam waktu dekat ilmu
pengetahuan dapat melakukan fertilisasi or.um manusia
dengan sperma hewan tanpa medium perantara. Kami
melihat tujuan dari penelitian yang spektakuler dan
bersumber dari kekuatan dalil itu telah mendekati
kami, yaitu impian untuk mendapatkan keturunan
tanpa butuh lawan jenis. Seandainya bukan karena itu,
maka berarti dalam hal ini perempuan dapat memberi-
kan keturunan tanpa butuh seorang lakilaki...dan
seterusnya."

Ada yang lebih hina lagi. Kami membaca sebuah

berita di harian al-Ahram edisi Mei 1986 yang menyata-

kan: "Para ilmuwan Inggris dan Amerika kemarin
mengumumkan bahwa diperkirakan lima tahun ke

depan laki-laki akan dapat melahirkan anak. Para dokter
akan membuahkan ovum di tabung yang ada di dalam

tubuh laki-laki, kemudian dia melahirkan melalui
operasi Caesar." Dokter Inggris John Barsonaids
men.qungkapkan: "Laki-laki dapat membekali makanan

khusus bagi janin, dan makanan itulah yang membual
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tubuhnya menjadi lemah karena harus dipisahkan.
Tetapi denganjalan itu, pintu akan menjadi rerbuka bagi
istri mereka yang tidak mampu memberikan keturunan
dengan cara laki-laki sendiri yang melahirkan."

Saya tidak ragu lagi bahwa dunia telah kehilangan
kesadarannya dengan cara yang tidak jelas arah
tujuannya ini. Orang-orang yang bersikap main-main itu
harus bertanguung jawab. Ternyata, peradaban modern
menyerupai seorang pemuda yang sangat tersiksa
karena sakit jiwa, hingga dia hampir bunuh diri.

Obat Islam untuk Penyakit Zaman

Islam memiliki obat untuk penyakit yang diidap
oleh peradaban modern. Tetapi sayangnya obat-obat
ini hanya rnenjadi sebuah resep saja, sehingga ketika
ditalvarkan maka sulit untuk diterima dengan hanya
satu alasan yaitu karena bersumber dari ajaran Islam.

Ambillah contoh mzualah minuman keras. Baik kaum
Atheis maupun kapitalis mengeluhkan kekerasan dan
pengaruh-pengaruh minuman keras, serta memper-
hitungkan kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh
minuman itu, baik dari sisi produksi, distribusi maupun
kesehatan secara umum. Selain itu juga dari sisi moral
dan hal-hal yang lain. Walaupun demikian tidak
terbesit pada mereka untuk melarangnya, hanya karena
ternyata Islam lebih dulu melakukan pelarangan ini.

Yang ingin saya paparkan lagi adalah bahwa akibat
Perans Dunia II, Jerman mulai berfikir untuk
memperbolehkan poligami karena mereka kehilangan
sekitar delapan juta jiwa baik yang terbunuh atau pun
yang tertawan. Selain itu jumlah kaum perempuan
mengalami pertlrmbuhan yang sangat pesat. Akhirnya
muncul pendapat bahwa zina lebih utama dari pada
mengikuti ajaran Islam dalam mengatasi problem ini.
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Saya menulis itu setelah membaca tulisan seorang
penulis Prancis, Muhafidz, yang be{udul: "Orang-orang
kiri inilah yang merusak anak-anak kita". Dalam
tulisannya itu dikatakan: "Di atas mejaku ada sebuah
brosur bergambar yang bertajuk "Menyintai dan
Menyelidiki". Tetapi topik pembicaraanr'ya tidak
berhubungan dengan cinta, dan justru yang dipam-

1:angkan adalah petunjuk-petunjuk praktis untuk
melakukan persetubuhan yang bebas keturunan dan
tuntutan, dengan cara aborsi yang telah dljamin dan
merakyat. Atas nama hak-hak pemuda. Buku ini dapat
dipublikasikan berkat bantuan beberapa elemen, di
antaranya Departemen Pemuda dan Olahraga, Depar-
temen Hak-hak Perempuan, Departemen Kesehatan,
Aliansi Sekolah Pendidik danjuga Organisasi Solidaritas
Mahasiswa.

Buku tersebut dicetak sebanyak 1500 eksemplar
dengan biaya patungan. Kemudian dibagikan kepada
sebagian besar mahasiswa yang dituntut agar tidak
mengikuti pemikiran tokoh-tokoh mereka dalam
masalah ini.

Dalam tajuk rencana yang disiarkan oleh sebuah

surat kabar terbitan 5 Mei 1984, seorang penulis Louis
Poulis mengatakan bahwa brosur resmi ini tidak menjaga
kehormatan moral, watak, ideologi, dan kekeluargaan-
tapi penulis itu tidak menyebutkan sedikit Pun tentang
penghormatan-penghormatan agama. Pemikiran
umum yang ditonjolkan oleh buku tersebut disim-
pulkan oleh para pemuda dengan ungkapan ini:
"Menceburlah kalian ke dalam lumpur dan pemerintah
akan membersihkan kalian."

Ternyata hanya Islam saja yang dengan tegas
mencela penyimpangan-penyimpangan ini. Sedangkan
hakim yang bengis tetap menegaskan kebolehan
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pclampiasan nafsu birahi. Atau dcngan ungkapan
yang lebil-r lembut: Berpindah tanpa dihinggapi syariat
ibadah, batasan dan ketentuan.

Namun sayang, setelah semua itu merusak kepri-
badian mereka, justru kaum Muslim bcrsuka ria
membanega-banggakan kebobrokan barat, deritanya
dan kemaksiatannya.

Universalitas Misi Islam

Keuniversalan misi Islam mempakan konsep ajaran
Islam yang berpcgang pada tcks-teks yar-rg pasti dalam
Al-Qrrr'zrn dan sunah Rasul-Nya. Untuk mengetarhui
hal itu kita clapat membaca dalam surah at-Takwir, al-

Qalam, Shad, Saba', al-Ftrrqan, an-Anbiya', Yusuf,
al-A'raf, dan al-An'am.

Kalau kita pcrhatikan, semua surah ini adalah surah
Makiyah, bahkan sebagian ada vang turun pada tahun
pertama turlrnnya wahyu. Ini mcrupakan bautahan
terhaclap angan-angan kaum Orientalis yang menyangka
bahwa konsep keunivcrsalan Islam terucbut datans begitu
saja dari Rasul sctelah sukscs menaklukkan bangsa Arab
secara militer. Kemudian dengan kemenangan yang
dicapainya bcliau menganjurkan pengikutnya untuk
menyebarkan misinya kepada orang lain.

Sesun gguh n,va Ori e n talis yan g mel ontarkan omon g
kosong ini dalam keadaan mabuk dan tidak sadar,
schinssa setiap yzrng diucapkanr-rya tidak memiliki
bobot kcihnuan atau pun bersandar pada sejarah.

Kebiasaan berpegang pada nash-nash Al-Qr.rr'an
mengenai keuniversalan misi Islam tcrsebut sudah
tumbuh sejak sunah-sunah yang bcrupa ucapan mau
pun perbuatan sarnpai pada batas-batas suksesinya, dan
tidak ada perdebatan sedikit pun dan tidak juga pernah
timbul kesangsian.
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Keyakinan ini telah turun temul'un diwariskan olch

generasigenerasi Islam yang silih bergar-rti serta tidak

ada seorang pun yants- metnprovokasinya. Ketika pendeta

Kristen berupaya membisikkan ucaPall lain, maka para

ulama melihat upaya ini dengan memandzrng rendah

dan menjauhkannya dari forum-forttm pemikiran yang

tcrhormat serta menilainya sebagai bagian dari bisikan

kcbencian yang diwariskan.

Kemuclian datang masa permainan politik dengat't

konscp-konscp Islam. Tiba-tiba seorang kawzrn, Maishil

Aflrq, rnenggambarkau bahwa Muhzrmmad adalah lelaki
jenius bangsa Arab dan pemimpin besar yang menjadi
tauladan u-ut selarnanya. Dia adalah orang yang

menyampaikan kepadamu wahyu yang tinggi' penutup

para nabi dan pembcri petunjuk selttruh alam semesta'

Pujian ini tidak bcrarti aPa-apa' karena manarfikan

kebesarau para nabi scbagai penerima wahyu Tuhan

adalah seburuk-buruknya eiekan.

Lalu muncul seorang kawan, DR. Mohamrnad
Khalifullah, yang mengatakan bahwa Islam adalah
tahapan puncak kepribadian bangsa Arab. Muhammad
saw adalah pemimpin orang Arab pada zaman bartr'

MaksucL-rya, Muhammzrd tclah membawa sebuah rnisi

yang bersumbcr dari bumi dan bcgitujuga perundang-

undangan yang dijalankannYa.

Ketika Syaikh al-Azhar berkata, "Islam adalah

rnisi langit yang universal," lalu muncul seorzrng

kawatt, Luthfy al-Khouly, yang mengatakall, "Tafsir
Al-Qur'an btrkanlah nonopoli ()rang{)rang al-Azhar

dan tokoh-tokoh 2lsama'" Maksud dia, orang yang

lebih pantas untttk mentaf'.sirkannya adalah orang

yang mengatakan, "Tidak ada Tuhan clan hidup
adalah materi."
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Saya tidaf menypngka bahwa permainan di fbium-
forum pengetahuan yang kita baca pacla hari ini telah
sampai pada batas yang mengerikan. Saya kira persoalan'
ini butuh penyelesaian dengan cara yang lain.'l'
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Penunggang Kuda yang
Melawan Islam

Pada masa-masa awal pendudukan Perancis di Aljazair'
hakim umum mengeluarkan sebuah pefntah untuk
mengr.rbah masjid-masjid besar menjadi gereja Katedral.
Maka, bergeraklah kelompok-kelompok pasukan
penjajah menuju ke masjicl Kaitasyawa, kemudian
menppbahnya menjadi sebuah gereja setelah membunuh
empat ribu nyawa kaum Muslim yang berkorban mati-

matian di belakang pintu-pintunya untuk melawan
penyerangan kaum salibis.

Setelah satu abad lamanya Allah menggulirkan
kekuasaan kaum Muslim, kemudian mereka kembali
memeluk masjiclnya sehingga adzan dapat membelah
angkasa lagi dan takbir serta kalimah tauhid menggema.

Apa yang dikatakan orang seperti DR. Mohammad
Arkoun tcntang salat, adzan, membangun masjid dan
mengikuti salat jama'ah? Dia mengatakan: "Berkumpul
di masjid untuk menunaikan salat tetap bukan
merupakan hal penting, karena salat adalah hubungan
individual antara mauusia dan Tuhannya-atau antara
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manusia densan sesuatu yang ticlak terbatas seperti
hillnya Allah. Mcnurtrt Islam clzrn.iuga :rurna-agalna
tzruhicl lainnya, salzrt meruPakan rlnlsan antar?r incrivicl.
clarr'lrrhan nva. " (Dikutip Dari majalah Al,-fuIuroqih alLart.icl
eclisi 7-i3 Febluari 1986).

.|ika dcmikian, mcnsapa kaum Mrrslim rnembangun
masjid-m:rsjicl dan tetap intens untuk menclatangi salat
jarnzr'ah? Lalrr scorans e.ur-u bcsar cli Universitas Sorbon
meng:rtakan: "Pemerintah dan para pencuasalah yale
melakukan itu semua." sejarrah Islirm yang acla cli tangan
kiri rnereka dibelokkan ke zr.rah ini.

Kcloyzrlan Arkoun mcnyeba.bkan dirinya diiuluki Si
Perrrrrrsqang Knda "Syefa,l,eah" olelr orang perancis,
k:rrcna kcboclohzrnnvzr.

Dizr adalal-r si penuneuang l<uda yang rnclarvan Islarn
dan umatnya. T'etapi karni ticlak pcrnah rnenemuketn
si pentrnggane kr-rda ini membawa sebuah peclang.
Bahl<an kzrmi menenlrkannya hanya membar,va sebatan.g.
tongkat atau mlrnskin lebih rendah d:rri itu.

Dcngan cara-cara pendeta dalam menverang Islam,
f)R. Arkou' mc'eaurka': "Pihak memiliki otoritas tcl.l-t
menafsirkan n,rtslt Al-Qur':rn secara tllrun temurtrn
rrrclalui czrra mereka. Paclahal na,slt, iLu scndiri dise m_
bunyikzrn, diputar balikkan, dan clilupakanl'. f)ia
melontarkan ucapau yang ceroboh ini di teneah orans_
ol'ang yarlg menyatakan bahwa agama melarang
poliearni. Padahal kitzr tahu bahwa Al-errr'an-iauh dari
kcsang;ian dzrn penipuan pcllgctahtnn. Maka bagaim:r.na
dcngan kcsanqsi:rn orzrnq vzrng bodoh?

Fkrmi hany:r lterpesan kepada scbasian bcsar para
perr(lcta dan para pcr-ruekornya untuk melihat kc
bclakang mercka dan melihat nesara-negaranya. Islam
membcrikan kebebasan ur-rtnk rnemilih antara pembo_
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lehan zina dan pembolehan poligami. Jika Islam
memilih solusi yang ke dua, maka kalian menolak dan
justru membolehkan mereka untuk melakukan zina,
homoseksual dan penyelewengan. Karcna pernbolehan
ir-rilah akhirnya mereka menuai penyakit menular seperti

AIDS di mana PBB sudah mulai sibuk meuausani
keganasannya yang menyerang peradaban manusia.

Saya tahu bahwa oraltg-orang yang serong itu
kebanyakan adalah orang-orang yang bekerja di bidang
penerangan dan pendidikan yang pada saat sekarans
ini mulai sibuk mcnyesatkan orang-orar-rg Islam dari
agamanya dan merusak serta menyerang akidah dan
ibadahnya. Rasanya tidak mungkin orang-orang serong
ini sampai pada ttljuannya karena mereka akan jatuh
sepcrti jatuhnya pemimpin-pcmimpin mereka. Lihat
saja nanti!

Hentikan Omong Kosong

Saya merasakan penghinaan dari kalangar-I orang-
orang yang mengerek bendera-beudera logika. Ketika
mereka berbicara tentang Islam, tidak pernah terlihat
dalam ucapan mereka tanda sebuah logika atau simbol
sebuah akal. Salah seorang pengajar kebudayaan Islam
di Universitas Sorbon mengatakan: "Orang-orang Islam

disibukkan dengan usaha dibelakang sesuatu yang
absolut yaitu sebuah ungkapan filosofis tcntang Allah.
Tcrkadang hal-hal yang dibuat oleh manusia disan-
darkan pada sesuatu yang absolut ini yaitu akar
fanatisme seperti yang ada dalam realitas, yang sangat
kami sayangkan."

Apa solusi tcntang hal ini menurlrt guru besar yang
brilian itu? Dalam sebuah artikel lain dari selebaran
tcntang Islam di Pcrancis yang dimuat majalah
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al,-Mtn"oqib aL-Jnrlid cdisi 7-13 Februari 1986, clia
nrengatakan: "Sirya berpendapat, hal yang palir-rg esensial

dzu-i f-ase eksperincn Islam dzrn krisis-krisis Yaug sedatrg

bcrjalan adzrlah menuajr.rkan pcrtanvaan sekali lagi
tentang kedudukan yang mtrtlak dalam kehidupan
manusia."

Artinya dia ticlak rnau bcrdcbat dengzrn orang yang
mzmih bcrhubungirn clengzrn Allah clan yzrtte metrcali
clalil dari petunjuk-Nyzt. Apzrkzrh ttsttlan itu ditqjukzrn
bzrgi sclurtrh pcr-ruikut agamzr? Ticlak! Semua isi zrrtikel
itu hanva untuk rnclryerzurg syiar-sviar Islam sajer, baik
tentang sztlat, prtzrsa, syzrriat dan setiap apa yatlq lnenyerll
kepacla kesndaran Islam.

Diam terhaclap penver:tllgan ag-ama yang terjadi di
Palestinzr adalah firrdhu'irin. Bcgittr.juga membiarkan
menealirnya salibisme interntnioltal cli seltrruh penjurtr
dlrnizr yane rnewajibkan pcmbaptiszrttnya, menghukutni
dcngzrn tangannya dan ntemasang pagar-pagar di
sekitzrr orang:orang yang lemah di bumi itri. Semua ittt
tidak zrpzr-apa menunrt guru beszrr studi Islam di Uni-
rrersitas Sorbon.

Peneliti terpelajar itu jug;r mengatakan tentang
puasa Ramztclan b:thrva pacla suatlt hari Presidcn
Bourgibah mengundzrug kawan-kzlwzlltr lyzl untttk makau
siang bersamzr padzr saat bulan Ramadan. Tetirpi kctika
orang-orang bertanyzt l-entang tindzrkannya ini serta
rnencelanyzr, justrtr pe-jr-rang besar itu mcngatakzrn
kcpada rnereka: "Rasul saja rncnglttrdarug kawan-
karvannyzr untuk makan dan minttm pada bulan
Ramadan. Dultr ini aclalah pcngccualian yang boleh
dilakukan karena beliau ikut dalam sebuah pcperangalt.
Sedangkan kita sekarang jr"rga ikut dalam peperangan,
yaitu perang melarvan kcmiskinztn."
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Lalu seorang gurtl besar Islam di Sorbon memberi-

kan komentar telltang ccrita yang layak disebarkan

untlrk para pccandu ini dengan mcngatakan: "Sebagai-

mana karlian bcrpendapat bahwa kita harus mercllung
ketika mcmbaca Al-Qur'an maka dcngatl kata lain kita

dapat mengganti apa yang cliikuti dan difahami."

Perjuangan macam mana vang dilakukan oleh
pemimpin yang tersingkirkan dan yang memtrolchkan
untuk membatalkan puasa pada bulan Ramadar-r? Say3

kira .|amil bin Muammar dulu adalah oran€l yallg
pertama mcndapatkan.iulukan sang pe-iuang besar

ketika membacakau sYa'ir:

Mereka tn cn gatakau : Bc rj uzrr-r glah derlam pcperan gan waliai

Jamil
Perjuangan mana yang saf.r inginkan selain kaum perempuan?

Setiap percakapan di antara mereka penuh dengan

kegembiraan dan setiap yang mati di antara mereka

aclalah syahid

Kami mcmbizrrkzur julukan pejuang besar itu
diperdebatkan oleh Laila Majnun dan Habib Bourgibah'
IVlari kita tengok seorang guru bcsar studi Islam di
Sorbon, dan kita katakan kcPadanYa:

"Wahai Mr. Arkoun, maukah Anda menghentikan
omong kosong ini?"

Apakah sctiap orang yang keluar dari agamanya'

dia harus mcncela kaumnya dan bergabung dcngan
Universitas Kristcn untuk mcnycrallg Islam?

Batasan-batasan Apa yang Melalaikan Kita?

Sebuah artikel beriudul "Apakah kelalaian kita sudah

sampai pada batasnya?" yatrg diterbitkan oleh hariarl
"Kemenangan Aljazair" dettgan gaya kalimat Perancis

Larous telah menjadi populer di sebagian kalangan

Panttngqntrt! Kttrkt vtnt! Melnrurtn Islum 
- 
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mahasiswa Aljazair. Dalam tulisannya penulis mengung-
kapkan: "Muhammad adalah Nabi agama Islam yang
diberi kabar gembira bahr,va dia adalah seorang utusan
Allah. Pria ini adalah scorang nabi bagi kejahatzrn dan
keluar untuk melckatkan kejahatan."

Terbitan yang memuat igauan penghinaan terscbut
adalah terbitan Italia edisi tahun l986 yang mendapat-
kan penghargaan dari departemcn pendidikar-r nasiotral.

Ketika kejadiar-r tragis ini muncul ke permukaan,
pemerintah yang bertanggungjawab pun memecatnya
dan mcnjatuhkan hukuman yang setimpal.

Saya tahu sebagaimar-ra orang lain juga tahu bahwa
kaum Orientalis dan para pendeta zaman dulu
mer-rginjak-injak kehormatan Islam, mcnfitnah bahwa
Nabir-rya adalah pembohong, scrta lebih memilih untuk
menycrang Islam dengan kata-kata yang diselimuti
oleh makian dan cacian. Setelah mereka, muncullah
kelompok berbeda yang lebih bersih ucapannya dalam
menghukumi sesuatu, yaitu di antar^ kaum Moderat dan
ekstrim, orang yang adil dan orang yang menyimpang
serta para pemqja hawa nafsu dan pencari kebenaran.
Dalam buku-buku orientalis tampzrk sedikit sekali bobot
keilmuannya dan justru bar-ryak kepalsuannya.

Kcmudian terbitan tersebut menycbar sejak tahun
pcrtama beredar, dan tampaknya banyak kelompok
yang antusias untuk mengenang perjalanan masa lalrr
dan kcrnbali mengulang makian bapak-bapak mercka.

Cara ini tidak menakutkan. Bahkan senjata itr-r
ternyata makan tuan dulu sebelum mcngenai kita.
Yane ditakuti adalah anak-anak kita yang menjadi agen-
agcn penjajahan kebudayaan baik yang bekc{a di biclang
pemerintahan atau pun di bidans sastra. Ada beberapa
orang yang berteriak di beberapa kantor pemerintahan.
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Mereka memiliki ruang lingkup kekuasaau yang cukup
luas sehinega sclama menempati kursi kckuasaan.
mereka dapat mcttghasut Islam dan mcmbuart umatnya
yang kebinsungar) menjadi kelelahan. Tcrkadang
mereka juga mengeluarkan alau membantu mcngc-
luarkan perintah-perintal-r yang memperlihatkan
kenetralau atau kctidakberpihakatr, tctapi isi hati
merekzr banyak yang mencela agama dan masa depan-

nya, dan yar-rg disembunyikan ini ticlak ditampakkan
kecuali setelah tujuannya tcrcapai.

Berpuluh-puluh tcmpat menghzrfal Al-Qur'an
ditutup dengzrn alasan dcmi kebaikan. Saya melihat para
pegawai pemcrintahan lcbih ceudcrung memcratlgi
Islam daripada para pendeta yang pelnrh dendam itu.

Seorang pirnpinar-r instansi tertentlr membcnci
scorang karyawzrn dan meutrnda promosinya karena
ketahuan menunaikan salat, atau mcmbenci seorang
karyawati yallg mengenakan pakaian hijab sehingga
dipilih karyar,vzrti yan{ ser<;uok.

Adapun kawan para petrdeta dan kaum oricntalis
cli bidang pcr-rdiclikan dan pencransall, mereka tidak
segan-segan membicarakan Allah clan Rasul-Nya dcngan
lancang. Sebagian bcszrr mereka disibr"rkkan dcnsan
omong kosoug yaltg tidak bcrarti sama sekali atau
dcngan pembicaraan yatrg membellarkan perklrtaan
bahwa ilmu tidak akan bcrguna dan kcboclohan tidak
akan mcmbahayakan. Yang penting aclalah menaklukkan
pcmikirzin Islzrm clatt hanya itr-r saja.

Mereka Tertinggal Dalam llmu, Ataukah Moral?

Apakah kita orang-orang yan€i tertinggal dalam
ilmu, ataukah moral? Kita berada di tcmpat produksi
barang dan tanaman kautn ekonomi lemah, dan juga
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di wilayah kebtidayaan dan peradaban kaum peniru.
Suatu saat kita melangkah ke depan dan terkadang
jatuh tersungkur. Lalu saya bcrkata dan menghibur
cliri: Semoga moral kita lebih baik!

Kemudian saya membaca bcrita yang datang dari
Cina bahwa Mr. Shantou tclah kehilangan keanggo-
taanrlya di komisi pusat partai sosialis Cina. Kenapa?
Kzrrena dia adalah direktur umum penerbzrngan sipil
yang berusaha mendapatkan tiket gratis untuk anak-
anaknya.

S:rya juga membaca bagaimana sellat Amerika
mcnolak usulan prcsidcn Reagen untuk mcr-rgalgkat
seorans hakim dalam sebuah -jabatan kosong yang ada
di Mzrhkamah Tir-rggi. Adapun alasan penolakannya
karena kandidat hakim tcrsebut pada masa mudanya
pernah terlibat kasus pemakaian narkotika.

Lalu saya berkata: "Dunia telah dipegang oleh para
pemabuk dan pengisap ganja. Dirn mereka mengurus
jabatarr tingei."

Orans-orang plrn tahu kasts dcmikian, tapi mercka
tidak mampu mencegah. Seanclainya terjacli pence-
gahan, maka orang yang berbicara akan dihukum dan
si tertuduh akan dibebaskzrn.

Seorang sahabat m en gatakan : "Bagairnanapun, 
.j ika

dilihat clari sisi ras, kita lebih mulia dan lcbih bermoral
scrta lcbih bcrsih dan lebih terpqji."

Lalu saya diam dcnsan dilingkupi kebingunplan,
kemudian berkata: 'Ya, di sana orang yang lcbih terpuji
adalah yang mcmbolehkan melakukan kernungkaran."
Hanya saja saya bertanya-tanya, mengapa kandidat dari
partai demokrat mengundurkan diri dari pcmilihan
presiden ketika clituduh telah mclakukan hubungan
gclap dengan salah seorang waniftr kaya dan cantik?
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Mcngapet mcnteri pertahanan di Inggris melakukan

hubungan gclap dcngan sekrctarisnya?

Kondisi orans-orang itu mttncul di hadapal) saya

clengan sebuah mistcri. Kebusttkan mercka adalah hal

yang wajar karena kaidah-kaidah kehidupan ttmum

mereka kejam dan ambisi individu masyarakat lcbur di

hadapan berbagai tuntutall dan kemaslahatan nasional'

Aclapun di clunia ke tiga, sctiap individu menghukumi
rakyat, bahkan menS;hukr.tmi scjarah datr para pembe-

sarnya. Dan kami mcttdcugar seorang laki-laki menolak
semua sunah Nabi dan mcnvalahkan Umar bin Khatl-rab

karcna membubuhkan tanggal dcngan mcmakai tzrhun

hijriyah.
Saya takut untuk mcngatakan bahwa kcmunduran

moral yang ada di dunia ketiga lebih cepat dan lebih

dahsyat daripada kemunduran ilmu, industri dan
peradaban.

Sebagian masyarakat Arzrb tne ntransfcr aturan
atheismc hingga melckat padauva, atau dcngan
ungkapan yang lebih halus, asas-asas sosialis modern'
Maka apa yang terjadi? Saya rnelihat para pcgawai

m engambil saraua-saranzr milik pem criu tah scolah-olah

itu adalah milik tctap mereka.

Mereka mcngkorup harta titipan Allah selama

mereka mcnyalahgunakau pcratltran dan menipl-r para

pengawasnya. Ini merupakan pcristiwa sangat tragis

ynng ticlak mcmpunyai hati clan naluri.

Yang lebih kelihatarl lagi, keistimcwaan-keisti-
mewaan baugsa Arab telah kchilerngzrn jati dirinya di

saat mereka kehilangarl asamanya. .|ati diri mereka

ticlak akan dihilangkzin oleh rasa charrvinisme dan

nasionalisme, melainkan oleh agama.
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Kemana Anda Akan Pergi di Sore Hari?

Sejak muda hingga kini, sctiap kali saya membaca
sebuah surat kabar selalu ada kolom "Kemana Anda
akan pergi sore ini?" Tetapi sayangnya saya sudah tahu
ke mana harus pergi dan tidak ada satu kepentingan
pun dengan ()rang yang mellgatur waktu saya.

Saya selalu mcncari tambahan pengetahuan dan
scsuatlr yang bcnnanfazrt bagi orang lain, schingga saya

jarang menemukan waktn luang setclah tugzrs-tugas itu.
Saya inein mengetahui bagaimana orang-orang
menghabiskan waktunva di sore hari? Saya memeganc
scbuah surzrt kabar harian terbesar. Lalu saya mcmbaca
narnzl-nama film yzrng menemani orang-orang untuk
mcnghabiskan waktu-warktu sore mereka. Dan saya pur-r

clihinggapi oleh rusa kebingungan dan ketercengangan,
kemudian saya membaca juduljudul yang diiklankan
untuk tayanganjam sore dzrlam satu hari, di antaranya:
"I(obaran Api Syetal-r", "Orang-orang Hina yang
Profesional", dan "Rcvolusi Kang-kang". Saya tidak
pcrnah tahu scorang pcmimpin revolusi yang namanya
"Kar-rg-kang", sehingga saya bertanya kepada seseorang
dan clia pun menjawab: "Kang-kang" adalah kcra raksasa
yarlg meremukkan sctiap apa yang ada di tallgannya.

Lalu saya melanjutkan untuk membaca judul-judul
yang lainnya, yaitu: "Lelaki Pcmsak", "Warisan
Kemarahan", "Tingginya Kepcrcayaan", "Macan Tutul
dan Wanita", "Lelaki di Mata Pcremprtan", "Pelarian

Jalang", "Sisi Pcmbujangan", "Pesulap", "Pcuyiksaan
Kebengisan", "Mertaklttkkan Buaya", "Ninja Sakti" (saya

tidak tahu ninjir ini), "Balas Dendam dan Penyiksaan",
"Pertcmpuran Berdarah" atau "Perartg Angkasa",
"Pertempuran Naga Sakti", "Pcdang Syetan", "Anak
Percmpuan Api", "Balas Dendam".
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Ada lagi "Keruntuhan NewYork" yaitu keterpurukan
dan kehancuran NewYork, tetapi sebagaimana yang saya.

ketahui negara ini tidak pernah jatuh di tangan musuh
sehingga ini merupakan sebuah penipuan. Kemudian
ada satu judul lagi "Keinginan Balas Dendam".

Semua cerita ini ditayangkan padajam sore Petang.
Meski hanya memakai penerangan listrik, namun sore
hari itu tetap saja mengoleksi semua ide yang sia-sia ini.
Dan itu memang diramu untuk. para penonton yang
digiring dengan cambuk-cambuk propaganda. Begitu"
juga agen-agen perang kebudayaan. Mereka mengha-
biskan waktu lama bersama propaganda itu sehingga
pengaruh-pengaruh yang buruk terpaku dalam jiwa. 

.

Apakah dengan ini seseorang akan melahirkan
karakter yang mulia atau keinginan-keinginan yang
luhur? Apakah tayafigan-tayan gan ini m emp erlihatkan
sisi pendidikan yang sehat atau mengokohkan moral
yang suci? Generasi yang tumbuh dari lingkungan-
lingkungan ini hanya akan melahirkan kekosongan
akal dan hati, dan hanya itu saja. Bahkan begitu keluar
mereka penuh dengan dosa, dosa kecil atau besar sama

saja.

Menurut saya, racun-racun gada dan heroin'tidak
lebih besar bahayanya daripada racun-racun yang ada
di tempat-tempat hina yang didatangkan dari luar ini.
Orang-orang yang menyaksikan cerita-cerita ini telah
tersesat dari jalan menuju ke masa depan yang realistis.

Sore telah mendekat dan tidak henti-hentinya.judul-
judul film yang dicari oleh para penonton itu melekat
dalam benak saya. Sehingga saya teringat doa ini:

Ya Allah, jadikanlah sore kami pada hari ini sore
yang baik, yang tidak membuka aib dan kejelekan.

Pmunggang Kuda yang Melautan Islnm - 175



Islam di Palestina

Saya mengikuti peristiwa perjuangan besar yvng
dilakukan oleh saudara-saudara kita di negeri yang
terjajah Palestina. Saya melihat beberapa anak laki-
laki dan perempuan, mereka melemparkan batu ke

arah [entara Israel yang dibekali dengan senjata
modern dan canggih. Keberanian mereka tidak pernah
dikotori oleh pengkhianatan dan di hati mereka tidak
pernah dilingkupi oleh rasa takut dan cemas. Saya juga
melihat ibu-ibu keluar dari perkemahan yang diblokade
untuk mengirimkan makanan bagi anak-anaknya.
Tetapi nampaknya makanan ini diinjak-injak oleh sepati-r

para tentara. Lalu saya justru mendengar komentar-
komentar yang lancang dan arogan dilontarkan oleh
mulut para pemimpin Yahudi. Yang menyedihkan saya

orang-orang yang lemah itu menjadi kuat di tanah
kita, orang-orang yang merdeka dianiaya, dan para
pemimpin dunia pertama yang menyaksikan perang
sedang berkecamuk itu kadang meremehkan, memo-
jokkan atau mungkin masa bodoh karena takut.

Justru yang membangkitkan kemarahan dan
kebencian saya adalah apa yang telah ditulis oleh
sebagian wartawan Arab. Mereka tidak memperhatikan
bahwa Islamlah penggerak perjuangan ini dan pengobar
semangatnya. Mereka juga tidak memperhatikan
pekikan takbir yang memenuhi rongga-rongga udara
dan yang menggema dengan keras. Lalu saya pun
bertanya kepada orang yang berada di sekeliling saya:

"Apa yang dilakukan oleh mereka?" Kemudian dia
menjawab: "Mereka berkomentar bahwa mereka tidak
ingin rnenodai label-label Islam dengan revolusi yang
rekonstruktif dan tidak ingin kembali kepada masa

peperangan agama."

176 - Kebenaran yang Pahit



Lalu saya berkata: "Siapa yang ingin kembali ke
masa peperangan ini? Peperangan agama tidak pernah.
terbesit di benak kami, dan justru selain kamilah yang
mengobarkannya. Bani Israel bergerak dengan
mengatasnamakan Taurat. Mereka menyangka bahwa
Palestina adalah warisan mereka sedangkan bangsa
Arab adalah pencuri yang harus disingkirkan dari tanah
itu. Mereka juga mengira bahwa dia lebih berhak atas

tanah ini karena sudah sejak berpuluh-puluh abad
tidak ada pemiliknya. Bahkan para imigran datang dari"
Rusia dan Polandia. Kemudian beberapa wilayah
diduduki oleh orang-orang Arab yang mengusir mereka
dari kota dan desanya, sehingga akhirnya mereka
tinggal di pemukiman-pemukiman untuk mengungsi
selam-lamanya."

Apakah ketika akidah dikedepankan demi nreram-
pas tanah dan mengusir penduduk maka boleh untuk
ditampakkan dan menjadikan agama sebagai labelnya.
Adapun ketika penduduk berlindung dengan akidahnya
dan mereka juga mempertahankan hak-haknya, maka
apakah perlu mereka dikritik dan diasingkan? Seorang
kawan mengatakan: "Itu karena Islam adalah agama
pembela, Islam adalah sebuah nama yang harus ditakuti
di banyak tempat, dan kelompok atau golongannya
tidak bergerak di bawah benderanya."

Apa yang saya katakan tentang para wartawan yang
mencela Islam? Mereka tidak pernah meninggalkan
Islam karena memang mereka tidak berlombalomba
memasukinya. Mereka adalah bagian dari manusia yang
akalnya tidak dibuat di Mesir atau di negeri-negeri
Arab lainnya. Mereka adalah produk penjajahan
budaya yang kalah dari penjajahan militer. Mari kita
waspadai diri kita!
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Darah Palestina yang Dialirkan Begitu Saja

Mengapa korban-korban di pihak kita dianggap
kecil padahal besar, sedangkan korban-korban selain
kita dianggap besar, bahkan dibesar-besarkan?

Fikiranku melayang teringat pada penderitaan yang
dialami oleh rakyat Palestina selama setengah abad
terakhir. Dan saya menemukan lintasan raut-raut muka
yang dilingkupi dengan kedukaan dan dipenuhi
dengan kesedihan.

Ada usaha dari penjajah lnggris untuk mendirikan
negara Israel. Di balik kesuksesan usaha ini, beribu-ribu
nyawa bangsa Arab lenyap, rumah mereka hancuq dan
kehinaan melekat pada mereka, di kota dan di desa.

Walaupun demikian, mereka tidak pernah putus asa

karena ruh spritual melekat dalam jiwanya. Begitu
juga perlawanan mereka di medan-medan Perang
tidak pernah kendor sedikit pun. Namun sayangnya
kelompok-kelompok orang yang lalai berusaha menying-
kirkan perjuangan mereka, dan melabuhkan tirai-
tirai penghinaan dan pengingkaran.

Ada sebuah kejadian yang berlawanan dengan aPa

yang terjadi di Palestina. Saya melihat penganiayaan
yang ditimpakan kaun NaziJerman kepada orang-orang
Yahudi lebih banyak daripada yang ditimpakan kepada
orang-orang Arab. Bahkan Hitler manahan mereka di
penjara serta menuduh bahwa merekalah yang
bertanggungj awab atas kekalahan kelompoknya dalam
Perang Dunia I.

Pada Perang Dunia II Jerman juga mengalami
kekalahan, sehingga ketika genderang propaganda
ditabuh dengan suara yang mencemaskan, diceritakan
kepada dunia bahwa jutaan orang Yahudi telah dibakar
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di dalam oven. Dan jutaan lainnya melarikan diri ke
Timur dan ke Barat karena ketakutan. Tetapi mereka
tidak mendapatkan perlindungan dan keamanan.

Kami tidak mengingkari bahwa bangsa Yahudi telah
disiksa oleh bangsa Jerman, tetapi kami menolak
tindakan sangat berlebihan yang dilakukan oleh Bani
Israel dalam menggambarkan bencana yang menim-
panya untuk menaikkan simpati dunia, sehingga
mereka dibiarkan berada di Palestina sampai mengusir
warganya.

Pada suatu hari seorang warga Arab Palestina dijatuhi
hukuman oleh orang-orang Yahudi dengan hukuman
yang lebih buruk dari apa yang dialami orang-orang
Yahudi di zaman NaziJerman. Bagaimana dan dengan
hukum yang mana? Saya pernah membaca bahwa para
mujahidin Arab diletakkan pada kotak-kotak besi selebar
setengah meter perseg, kemudian di atas kepala mereka
diletakkan kantong-kantong pasir seberat 20 kg seldma
berjam-jam. Lalu mereka di rendam dalam bak
pemandian dengan air yang didinginkan, dan mereka
juga dipaksa untuk meminum air seninya serta dipukul
kemaluannya. Selain itu orang-orang Yahudi juga
meludahi mulut-mulut mereka dan mereka dipaksa
untuk menundukkan kepala kepada tentara-tent ararrya,
kemudian disuruh menyebut mereka sebagai tuannya.

Di masa Nazi Jerman orang-orang Yahudi tidak
pernah mengalami siksaan ini. Dan analisis ilmiah
menyatakan bahwa pembakaran ribuan orang Yahudi
diJerman hanya sebuah dongeng belaka dan sama sekali
tidak berdasar. Seandainya pun kami menyatakan bahwa
mereka memang mengalami siksaan yang sangat berat
ini, tapi apa kesalahan orang-orang Arab? Dan mengapa
harus mereka yang disiksa?
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Sebenarnya orang Arab mempunyai kesalahan
yang kadang lebih berat dari semua kesalahan. Yaitu
lemahnya hubungan mereka dengan Allah dan putus-
nya tali persaudaraan di antara mereka. Bahkan sebagian
oran g Arab memblokade kemah-kem ah para p en gun gsi
sebelum diblokade oleh kaum minoritas Yahudi.
Pemblokadean ini telah berlangsung beberapa tahun
dengan mengalirkan kesedihan, sampai-sampai seorang
dokter perempuan Inggris menulis sebuah buku
tentang penderitaan anak-anak yang diblokade.
Kecamlah diri kita sebelum kita mengecam selain kita!

Siapa yang Membantu Kita
Mewujudkan Kedamaian?

Saya mempunyai beberapa teman dari para Ahlukitab
yang hatinya baik dan otaknya cerdas. Saya mendengar-
kan dan menjawab logika yang mereka lontarkan.

Pernah salah seorang di antara mereka bertanya
kepada saya: "Bagaimana ujung dari permusuhan yang
terjadi ar.tvr^ bangsa Arab dan Yahudi?"

Saya tahu apa yang dimaksud, lalu saya menjawab:
"Wahai kawanku,'orang yang paling adil dari kalangan
ahli sejarah adalah yang menyatakan bahwa jika tidak
karena kemunculan Islam, niscaya agama dan bangsa
Yahudi semuanya akan lenyap dalam api fanatisme lama
yang menolak dan meninggalkan tokoh-tokoh mereka
sebagaimana dinyatakan dalam Injil yang ada di tangan
kaum Nasrani."

Kaum Yahudi yang hidup di wilayah-wilayah dunia
Islam semakin bertambah. Alangkah tersiksanya orang-
orang yang berada di Yaman, Mesir, Irak, atau Maroko.
Meskipun saat ini jumlah mereka tidak seberapa, yaitu
sekitar lima belas juLa, namun pemikiran kaum Muslim
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berada dalam penyiksaan mereka. Mereka tidak
menyadari bahwa pertikaian agama muncul karena
kelaliman dan kebencian.

Kaum Muslim tahu bahwa Nabinya telah tiada dan
baju besinya dijadikan sebagai jaminan oleh seorang
pedagang Yahudi yang dijaga darah, kehormatan, dan
hartanya oleh kaum Muslim. Dia adalah orang Yahudi
yang kaya tapi tidak mau meminjami Nabi kecuali
denganjaminan. Tetapi tidak ada perasaan gelisah dan
kegalauan padanya. Munculnya tindakan salin!
menzalimi karena perbedaan 

^gama 
adalah akibat

tidak diketahuinya moral, tradisi-tradisi dan syariat-
syariat lslam.

Tetapi ketika orang-orang Yahudi melangkahkan
kakinya ke Palestina mereka memproklamirkan tujuan-
nya untuk mendirikan istana Sulaiman di atas puing-
puing Maqjidil Aqsha. Lalu mengusir dan menundukkan
bangsa Arab yang ada di negeri yang dipersengketakan,
serta memanfaatkan kekalahan Islam untuk menumpas
semua warisan Muhammad. Maka apa yang kalian lihat
dari orang-orang Arab dan kaum Muslim? Tak lain
hanyalah kematian.

Hal lain yang juga perlu dipaparkan, bahwa ketika
Inggris menguasai Palestina mereka menyerang orang-
orang Arab untuk kemudian memperkuat kaum Yahudi.
Mereka mengeringkan tanahnya dan menaklukkan
sekitarnya. Kemudian mereka menyatakan bahwa jika
di sebuah rumah ditemukan sebutir peluru untuk
membela diri, maka mereka akan menghancurkan
rumah itu hingga si pemiliknya tinggal di tempat-
tempat terbuka. Ini terdapat pada awal pernyataan yang
dilontarkan oleh Marshal Allanbi setelah menguasai
Palestina: "Hari ini perang salib telah usai."
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Imperialisme Inggris telah lepas, kemudian diambil
alih oleh negara adi kuasa Amerika, dan mereka mulai
memperbarui bantuan salibisme untuk Bani Israel
dengan mengirimkan kucuran dana dan senjata yang
terus mengalir. Mereka membungkam orang-orang
yang melindunginya di Dewan Keamanan sehingga
ketika para anggota dewan memutuskan untuk
mengecam Israel karena tindak kejahatan, maka
dengan secepat kilat delegasi Amerika membatalkan
keputusan. itu dan memberikan hak kepada Israel
untuk menambah kelalimannYa.

Yang jelas Islam selalu dirundung kesengsaraan

yang silih berganti. Kelompok yang menzaliminya
adalah golongan para Ahlikitab.Jika ungkapan ini benar
maka itu rnerupakan penghinaan dan pengkhianatan'

Wahai kawanku, sekarang letakkanlah dirimu dalam
posisiku, kemudian jawablah pertanyaan yang kami
ajukan padamu. Kami merindukan kedamaian menyeli-
muti dunia. Apakah kalian mau membantu kami
mewujudkannya?

Memerangi Islam Dengan Dalih Ekstremisme

Kami menolak cara-cara baru yang dilakukan'oleh
musuh-musuh Islam di beberapa wilayah. Mereka
bermain dengan kata-kata dan menipu dengan label-
laliel yang dianggap dapat menuntun mereka sampai

ke tujuannya.

Mereka adalah orang-orang yang memerangi Islam
dengan dalih membrangi ekstremismel

Orang yang menunaikan salat dan yang menyeru
untuk menunaikannya tidak bisa dikatakan ekstrem.
Orang yang menjuttjrrtg hukum Allah dan membenci
para penyerangnya tidak bisa dikatakan ekstrem. Orang
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yang mencela penjajahan hukum dan sosial serta yang

ingin menanamkan sumber-sumber wahy"r kepada umat

dJak bisa pula dikatakan ekstrim. Kami mengamati

bangunan Islam rangka demi rangka' Kami ingin
ban[unan itu kembali kokoh dan bersinar setelah

dirutah oleh penjajah internasional menjadi puing-.

puing.
Ekstremisme yang kami benci dan kami perangi

adalah kelemahan ilmu dari sebagian orang yang

bergabung dengan Islam dan mulai menggambarkah

,.r.rut., yang mubah menjadi haram, sunah menjadi

wajib, adat menjadi ibadah, atau tradisi menjadi
petunjuk langit. Mereka memperbaiki pemahaman-

pemahaman fiqih tetapi tidak baik dalam menempatkan

taidah-kaidah yang benar untuk menolong agama

yang teraniaya, dan mereka cePat-cepat masuk

dalam pertempuran tapi tidak mengambil Islam sebagai

bekalnya atau untuk mematangkan persiaPannya'

Yang lebih celaka dari itu semua adalah keterlibatan

dalam fenomena-fenomena umum tapi tanpa menda-

lami agama Islam.

Di masa lalu muncul Jamaluddin al-Afghany' Dia

adalah sosok lelaki yang sangat brilian dan berbudi
luhur yang memandang rendah fanatisme Eropa dan

menyelamatkan masyarakat dari penyerangannya' Dulu
ada anggapan bahwa pemerintahan-pemerintahan Islam

merupakan sumber penyakit dan sumber bencana

sehingga harus dihadapi dengan serangan yang keras

dan misuk ke dalam peperangan, hidup atau mati

serta meninggalkan gaung yang luas dan tidak berbuat

sesuatu pun yang berarti.

Setelah itu muncul Syaikh Muhammad Abduh, yaitu

muridnya yang sangat cerdas. Dia telah bergabung

dengan Revolusi Arab walauPun memetik kegagalan'
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Selain itu Muhammad Abduhjuga memiliki kecerdasan
filosofis, kejelian fiqih, dan juga sebagai pendidik yang
penyabar. Terlihat bahwa umat yang kehilangan pendi-
dikan lang benar tidak dapat mewujudkan sesuatu pun
dan gagal dalam sebuah revolusi. Tetapi ketika mereka
dapat mencapai kesuksesan revolusi dalam berbagai hal,
alangkah cepatnya orang-orang yang keji menguasai
dan mengambil kesempatan serta merampasnya.

Oleh karena itu, berlindung pada pendidikan,
meningkatkan taraf hidup rakyat, menjauhkan keru-
sakan yang menanggalkan keberadaan kebudayaan
agarr' kita, serta sibuk membentuk pola fikir Islam
merupakan sebuah jalan yang terbaik.

Kami yakin bahwa umat yang tidak terdidik tidak
akan memetik kesuksesan dan tidak akan mewujudkan
sarana-sarana administratif yan g terhormat. Terkadang
universitas-universitas dengan fasilitas gedung yang
megah ternyata dibangun di atas fondasi yang lemah.
Untuk itu sudah selayaknya kita mendidik diri kita dan
umat kita sehingga kita dapat mejamin masa sekarang
dan masa yang akan datang.

Darah Kebencian yang Dilupakan

Saya dibuat marah oleh salibisme internasional yang
berusaha mewujudkan harapannya melalui penipuan.
Sehingga ketika kami mengeluarkan teriakan dan
memperbanyak protes keras, tidak ada satu sasaran pun
dari sasaran-sasaran kami yang tercapai. Akhir-akhir
ini, terjadi hubungan kerja sama antara zionisme dan
kolonialisme untuk mengusir "Ahmad Mukhtar Ambou"
dari kepemimpinan UNESCO. Setelah mengalami
persekongkolan dengan beberapa tahapan dan sarana-
sarana yang sederhana, akhirnya mereka mampu

184 - Kebenaran yang Pahit



menyingkirkan pejabat tinggi itu dan mengosongkan
tempatnya dengan perlawanan'yang keras untuk
kepentingan Israel, yaitu usaha melenyapkan bangsa

Palestina dan menambah pengaruh Yahudi di beberapa
negeri yang dipersengketakan.

Amerika Serikat dan Inggris telah membantu
Yahudi dalam membelokkan sejarah. Mereka ingin
menancapkan pengaruh-pengaruh Yahudi, mencabut
plakat-piakat yang berbau Arab, serta membuat
kebohongan baru dengan membentangkan kebohongair
masa lalu. Ketika pejabat besar itu menentang dengan
memprotes dan menolak, maka kedua negara yang
membencinya itu mencabut hak dan menghentikan
bantuannya untuk UNESCO, sehingga pejabat tinggi
itu tidak diperhatikan karena pencabutan ini, dan hanya

perjalanan yang melelahkan saja yang dibebankan.

Sebagian kaum Orientalis yang berani mendatangi
negara-neg vra yar,g menaruh dendam terhadap Islam.

Kemudian mereka menulis berbagai analisis kampungan
yang tercium bau hinaan, yaitu tentang sejarah,
peradaban, kenabian, serta eksistensi kita baik spiritual
maupun material. Orang-orang yang mempunyai
semangat merasa bahwa UNESCO tidak melakukan
penipuan terhadap manusia dan tidak pula menghiasi
dengan kedengkian. Organisasi itu memberikan kesem-

patan untuk melakukan rehabilitasi ilmiah yangjernih-
itu te{adi pada masa lalu. Posisi netral ini disebabkan
karena Amerika dan Inggris berada dalam kondisi
terjepit, sehingga keduanya membiarkan sebuah
organisasi Islam yang gaungnya terdengar di sebagian

masa.

Keluarnya Ahmad Mukhtar Ambou dari UNESCO
merupakan kemenangan bagi orang-orang yang cong-
kak dan penuh curiga. Dan begitu juga merupakan
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kekalahan bagi bangsa Arab dan kaum Muslim. Tidak
ada yang lebih aneh dari kemenangan ini kecuali
hilangnya sensitifitas karena kerakusan dan pengaruh-
pengaruhnya.

Tanpa kita sadari, betapa besar kerugian yang
menimpa kita. Pada seperempat abad yang lalu atau
lebih, saya pernah berpidato di depan serikat para
pengajar di Kairo di bawah pimpinan Bapak Kamalud-
din Husain. Waktu itu suaraku melebur dalam rintihan
kesedihan. Saya menyampaikan kabar duka yang
menimpa sedikitnya sepuluh ribu jiwa di Zanzibar.
Mereka dibunuh dengan c r^ yang mengerikan. Dan
ternyata mereka semua adalah orang-orang Arab. Lalu
suara tangis saya mulai lirih bersama penguburan tulang-
tulang korban. Darah yang tertumpah begitu mudahnya
mengalir di atas permukaan bumi. Zanzlbar telah
mencengkeram Tanjanika di daratan Afrika, hingga
akhirnya lahir Republik Sosialis Tanzania yang
pemerintahnya bekerjasama dengan Vatikan untuk
memusnahkan penguasa-penguasa Muslim di Uganda.

Kekalahan yang bertumt-tumt telah menimpa bangsa
Arab dan kaum Muslim di Afrika Timur. Dan sejak
beberapa hari saya mendengar siaran London mengata-
kan: "Orang Arab di Tanzania jumlahnya menurun
drastis. Bukan karena teroris yang dihadapinya, tetapi
karena masa depan perdagangan mereka mulai suram
di sebuah negara sosialis."

Penderitan-penderitaan lama telah dilupakan atau
mungkin berusaha untuk dilupakan oleh beribu-ribu
orang Arab. Keanehan macam apa ini? Kalau darah
kebencian saja telah dilupakan oleh orang-orang yang
lalai, maka bagaimana mungkin orang selain mereka
mengingatnya?
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Apakah Kita Sadar Bahwa Solusinya Adalah
Islam?

Saya melih at ada kesamaan a\tvra dunia komunis
dan dunia kapitalis, yaitu mereka sama-sama membenci

minuman keras dan berusaha untuk memutuskan
manusia darinya. Tapi ada aib di kalangan pejabat
Rusia yaitu rusak parahnya direktur yang mengeluarkan

perintah karena dia pemabuk. Demikian pula parahnya

kerusakan para pekerja yang menangani peralatan"
kerjanya sambil teler. Hal ini berkaitan dengan bahaya

lalu lintas yang diakibatkan kecerobohan para sopir
yang mabuk sehingga setiap hatinya atau bahkan si:tiap

jamnya memakan ribuan korban.

Karena itulah akhirnya Rusia menaikkan harga per
botol minuman keras enam kali lipat. Selain itu mereka

.juga memutuskan untuk menutup bar-bar mulai dari
jam tujuh malam. Kejadian di Rusia adalah gambaran
yang serupa dengan kejadian di Eropa dan Amerika,
baik itu tragedi moral, sosial maupun ekonomi yang

diakibatkan oleh tumbuh suburnya minum-minuman
keras, hingga tidak jarang dari mereka yang harus

menemui ajal karenanya.

Mereka mengimbangi kerugian yang tak dapat
dielakkan dengan mendatangkan sesuatu yang justru
mendatangkan aib dan menimpakan penyakit pada

tubuh mereka. Dan yang hampir tidak disadari oleh
mereka yaitu menginjak-injak kehormatan dengan
melampiaskan nafsu dan melenyapkan ruh serta akal

mereka dengan kotoran.

Dulu saya pernah berdebat dengan seorang warga

Rusia tentang penyimpangan seksual yang terjadi di
sana. Dia mengatakan kepada saya: "Penyimpangan itu
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jarang sekali terjadi, karena siapa s4ja yang mengingin-
kan perkawinan, mereka tidak perlu susah payah
untuk pergi ke kantor catz;tz;r' sipil untuk menyebutkan
dengan siapa dia akan menikah?" Lalu saya bertanya:
"Apakah itu tidak berarti zina?"

Dia pun menjawab: "Tidak!" Perzinaan ini tersebar
bersamaan dengan merebaknya minuman keras serta
bangkitnya keinginan nafsu tanpa didasari akal.

Kemudian dia melanjutkan bicaranya: 'oMereka
menghargai sebagian kaum Muslim yang mulutnya
berbau alkohol dan yang melontarkan -perkataan-

perkataan kotor. Namun ketika mereka melihat ada
seorang Muslim yang sedang mabuk, maka mereka pun
memandang hina dan berpaling darinya."

Beberapa ibu kota di negara-negara Barat telah
menjadikan minuman keras sebagai hamparan untuk
mengumbar nafsu-nafsu biadab. Dan diakui atau tidak,
minuman itu berada di balik tempat-tempat pelacuran,
yaitu jembatan yang dilintasi oleh narkotik untuk
menguatkan eksistensi peradaban barat dan untuk
menumbuhkan generasi-generasi yang hina dan yang
kehilangan pengetahuan dan iman.

Lalu kami bertanya: "Mengapa mereka tidak mence-
gah orang dari meminum minuman keras dengan
lebih tegas dan komperehensif seperti yang diterapkan
oleh Islam?" Ternyata jawabannya men/edihkan karena
mereka tidak ingin bersandar kepada Islam sekalipun
benaq dan tidak suka mengatakan sesuaru yang lebih
dulu dikatakan oleh Islam sekalipun itu baik.

Tetapi ada seorang pastur yang dengan semangat
mengatakan bahwa orang-orang Kristen melarang
minum minuman keras dan dia menyerukan kepada
para pengikutnya untuk meninggalkannya. Oh, andai-
kan itu benar! Tapi bagaimana dia berkata benar,
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sedangkan dalam injil yang mereka bawa menerang-
kan bahwa Isa meminum anggur dalamjamuan malam
ketuhanan. Dan juga mengatakan bahwa nabi-nabi
pada zaman dulu mereka meminum anggur hingga
mereka kehilangan kesadaran dan berbuat hal-hal yang
keji? Sadarkah kita bahwa hanya Islamlah solusinya?

Apa yang Dicari oleh Para Pendengar?

Saya mendengarkan siaran luar negeri untuk
mengetahui kondisi aktual secara internasional setelah
saya mengetahui kondisi nasional. Saya berhenti
dengan penuh kesedihan dan ketercengangan.' Lalu
saya menelusuri apa yang sebenatnya dicari oleh par'a
pendengar musik dan lagu-lagu barat?

Sekelompok orang, baik itu laki-laki mau pun
perempuan, baik yang hidupnya menetap mau pun
yang berpindah-pindah, di antara mereka ada ingin
mendengarkan si A biduanita dari Perancis, ada yang
ingin mendengarkan si B penyanyi Inggris, dan ada
juga seorang wanita yang menghadiahkan lagu kepada
kekasihnya atau sebaliknya seorang pria menghadiahkan
lagu kepada kekasih yang sangat dibanggakannya.

Kerusakan yang lebih gawat terjadi ketika cerita
"Ouths" dengan bahasa Italia dipertunjukkan di dekat
Piramid Jizah yang dibanjiri oleh ribuan manuisa.
Mereka berduprn-duyun untuk mendatan ginya, tetapi
alhamdulillah mereka tidak faham sedikit pun kecuali
suara anjing yang menggonggong.

Saya teringat cerita tentang penyanyi negro yang
hina dan sangat membenci orang Arab, Michael Jack-
son. Ketika dikatakan kepadanya: "Orang Arab senang
mendengarkan lagu-lagu Anda!" Dia pun mejawab:
"Seandainya saya tahu tentang hal itu, saya tidak akan
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fnenyanyi!" Lalu saya berkata: "Penyanyi ini membantu
brang-orang Yahudi. Sehingga pantas kalau dia
rnenghilang dari pandangan orang Arab. Tetaii dia
Iiangat gembira sekali ketika mereka berpaling dari
fgamanya dan tidak mempunyai ghirah sedikit pun."

Saya berfikir cukup lama tentang perubahan yang
menimpa sebagian umat kita ini. Apakah perubahan
yang menimpa itu sama halnya dengan yang menimpa

faum Yahudi pada zaman dulu ketika Allah menjadikan
[i untu.u mereka kera dan babi?

Perubahan ini pertama kali muncul di kalangan
kaum Intelektual yang memandang rendah bahasa
inereka, yang menghinakan warisin-warisan sastra
mereka, yang merasa bahwa mereka tidak eksis jika
tidak berbicara dengan bahasa asing, serta mereka yang
rnempraktikkan tradisi-tradisi impor. Akibatnya identitas
umat mulai lenyap, hingga saya merasa seperti bunga
karang yang menyerap setiap apa yar.g berada di
sekitarnya karena dia kosong dan menarik setiap apa
yang dilintasinya.

Puisi-puisi Arab yang penuh dengan keindahan
dan hikmah bersembunyi dari bahasa percakapan.
Dulu kita menolak perang bahasa, sehingga pada hari
ini kita menumbuhkan pada anak-anak kita di sekolah-
sekolah bahasa yang menomorduakan atau mengabaikan
bahasa Arab untuk kemudian di bangun bahasa-bahasa
lain di atas puing-puingnya.

Kami tidak menolak pengetahuan bahasa, tetapi
li.ami merasa sedih ketika *.lihut percakapan bahasa
Arab mereka buruk dan banyak kesalahannya, sedang-
kan percakapan bahasa Inggris dan Perancis mereka
baik bahkan tidak ada kesalahan sedikit pun. Bahasa
Arab sudah tidak mempunyai kemuliaan lagi, karena
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tidak mempunyai penjaga untuk melindunginya'
Sehingga mereka ridak merasa malu dengan kebodoh-.

annya, baik itu atasan ataupun bawahan'

Sekarang saya mendengar orang Bowlak di Cairo'

orang Basithah di Beirut, atau orang Qusbah di AJ-iazair,

-.r&u in gin menghiasi telin ga-telinganya a:tau telin ga-

telinga orang yang dicintainya dengan memper-
dengarkan lagu dari lagu-lagu pop atau musik ro.ch ctnd

rott. Nlahakan memotong telinga-telinga kalian, hidung-

hidung kalian dan menulikan pendengaran kalian'

Ada sebuah lubang yang memerosokkan umat kita

di bidang bahasa, sastra, dan seni.Jika kita tidak capat-

cepat -.rluttguttinya, maka kita akan jatuh ke dalam'

jurang selamanYa.

Apakah Kita Benar-benar Teroris?

Dalam sekup yang luas, hak-hak kaum Muslim

terbuang sia-sia dan darah mereka mengalir dengan

mudahnya. Ketika mereka menampakkan sedikit
perlawanan terhadap musuh-musuhnya dan memperta-

ir.nkan densan jiwa atau lebih-lebih dengan berbagai

macam senjata, maka muncul teriakan yang biasa kita

dengar bahwa orang Islam itu arogan! Orang Islam

adalah teroris! Atau orang Islam adalah orang yang

mengulangi kebiadaban Pertama mereka! Dan saya

memberikan peringatan kepada tank-tank agar turun

mengikuti anak-anak lang melempari musuh-musuhnya

dengan batu.

Tapi nampaknya tali kebohongan ini tidak ada

p.rtrrt yu. Peredaran kebohongan besar ini tidak lepas

dari dukungan berbagai macam elemen yang menyeli-

nap di antara para pendeta' wartawan, aktris, pedagang
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buku, produsen senjata, penjual kaset dan VCD,
perancang barang-barang yang menjijikkan, serta para
pengikut orang-orang yang bodoh.

Mereka tetap bersikeras menuduh bahwa Islam
adalah teroris. Yaitu skenario penjatuhan dengan cara
mendorong seseorang agar menuduh orang lain dengan
kebusukan yang sebenarnya ada pada dirinya dan
kejahatan yane diperbuatnya. Hal tersebut senada
dengan apa yang diungkapkan oleh para psikolog.

Untuk membantah itu, saya merasa cukup hanya
dengan menulis ungkapan-ungkapan yang diceritakan
oleh Lukas dalam Injilnya tentang al-Masih as, yaitu
cerita seputar sejarah penyaliban. Walaupun sebenarnya
kami kaum Muslim mengangsap mustahil ungkapan
itu muncul dari Isa ibnu Maryam. Hanya saja kaum
Nasrani membenarkannya, memberlakukannya, dan
mereka terus bertahan serta tidak henti-hentinya tetap
berada dalam atmosfirnya.

Dalam Injil Luhas ll2: 49-531, al-Masih mengatakan:
[49] Aku datang untuk melemparkan api di atas bumi.
Dan betapa senangnya Aku, jika api itu telah menyala!
[50] Tetapi Aku harus dibaptiskan densan suaru
baptisan, sehingga betapa resahnya hati-Ku selagi itu
belum berakhir. [51] Apakah kalian menyangka bahwa
kedatangan-Ku ini untuk memberikan kedamaian di
bumi? Aku katakan kepada kalian: Tentu tidak!
Melainkan perpecahan dan perselisihan. [52] Sehingga
sejak mulai sekarang, lima orang dalam sebuah keluarga
akan berpecah, tiga lawan dua dan dua lalvan tiga.
[53] Bapak melawan anak laki-lakinya dan anak lakj-
laki melawan bapaknya, ibu melawan anak perempuan-
nya dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua
melawan menantu perempuannya dan menantu
perempuan melawan ibu mertuanya.
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Ternyata tidak hanya Lukas yang menuliskan
makna ini. Bahkan terdapar juga dalam Injil Matius
f10: 351 dan Injil Yohanes 17: 43,9: 16, 10: l9l.

Jika dalam satu rumah terjadi perpecahan agama,
maka bagaimana kalau dihadapkan pada keinginan
jahat yang saling berhubungan dalam skup yang besar?

Dulu Syam hanya satu wilayah, sedangkan sekarang
terbagi menjadi empat negara: Syuriah, Libanon,
Yordania, dan Palestina. Kemudian ada rencana umum
untuk membagi Palestina menjadi dua negara dan
Libanon juga menjadi dua negara. Pembagian atau
pemisahan itu adalah kehendak Tirhan sebagaimana
pendapat kaum salibis.

Ada hubungan antara pembunuhan dan penipuan
itu terhadap tuduhan bahwa Islam adalah teroris dan
tuduhan bahwa kaum Muslim adalah penebar kebencian
di seluruh penjuru dunia, yaitu bahwa mereka adalah
orang-orang yang anti kedamaian dan yang mengobar-
kan api peperangan.

***
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